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'NATUR l
12J&I FC.L
REDAKSJONELT
Nok en gang ser t idsskriftet dagens lys. Se godt på det, for fra
neste numme av, håper vi på å kunne gjøre visse forandringer både
hva omslag og utforming på innsidene angår. l kke slik å forstå at
vi begynner å bli fine på det, men det bør jo være en viss utvikling.
Vi skal ikke ta fo r hardt i, det har vi gjort nok av ganger tidligere, men vi kan røpe at planene går i retning av en mer fargerik forside og en generell "opprusting" av lay-out'en på innsidene.
Litt mer standariserte skrifttyper, vignetter og spalter. Det tar tid
å gjøre slike forandringer, og derfor vil verken den nye redaktøren/
redaksjonskommiteen presentere noe halvferdig "new look" i dette
nummeret. Så langt planene.
Det er med stor glede vi denne gangen har registrert at stofftilgangen har vært meget bra. Måtte dette bare fortsette ............ ..
Vårt ønske fra neste nummer er at "materien" som presenteres
blir mer oppdatert. Altså et tidsskrift som tar opp aktuelle temaer,
og ikke en samling artikler som gjerne kunne få betegnelsen rapport (i verste forstand). Bladet vårt skal ikke bare inneholde naturvern. Derfor må "pipilister" sette seg ned å slå ned sine observasjoner ute i felten. Fuglestoff er godt lesestoff.
Undertegnede har ingen planer om å "sjefe", og ønsker derfor
at flest mulig skriver. Hva med et debattinlegg ? 'i tist for stoffinnlevering er satt til 1O. feb ru ar.
Vi lever i økonomisk harde tider,heter det. Redaksjonen merker også dette. Derfor er det ekstra viktig at du beta ler ditt medlemsskap. Mister vi f or mange medlemmer, vil bladet vårt komme
ut færre ga nger årli g og med en langt fatt igere kval itet.
Erik

~=-:
Telefon 12042 • 12204 ·Kontoret 16028
Slorgt. 26

~· ROlf MARTINSfN
en Sentralboldlandd
TLF . NYGAA RDSGT . 16: 13 680
TLF. FA RMANNSG . 2:
12 530
1600 FREDRIKSTAD
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AR.

1984 - tanken leder uvilkårlig mot Orwells dystre roman. Langt på
vei står vi også på kanten av et slikt samfunn. Makt og begjærfra oss
mennesker ser ut til å bli vår bane. Først utsletter vi naturen, deretter dreper vi hverandre.
Nå ved inngangen til året 1984 er symptomene klare, - vi er snart
kvitt den gjenstridige naturen. Første etappe er snart over. Bak oss
er mange og la nge kamper mot ødeleggelse av natur - ute i verden
og hjemme i vårt eget fylke. Men "makta" - myndighetene - svarer
stadig sterkere : - Staten måtte vinne Alta-saken. Høyesterett turde ikke
å lage politisk skandale. -Her i Østfold opplevde vi nylig at vårt medlemsarkiv ble beslaglagt av sikkerhetspolitiet. (se styrenytt) .
Og vår egen innsats og oppslutning,- hva med den. Jo,- medlemstallet synker sterkt. Vi teller nå bare rundt 700 sjeler,- og av disse
700 ser det ut til at bortimot inge n vil løsrive seg fra sin trygge,
sløvende tilverelse i materiell overflod for å ofre en eneste time i
uka ti l naturvernarbeidet i Østfold. Blir 1984 året da Østfold Naturvern ikke klarte å stille nytt styre ? . - l så fall er medlemmenes
tale klar,- Østfold Naturvern er overflødig.
Gratulerer alle sammen
Roar.

" NATURLIG " l FORSIKRING:

§lfORJEBRAN D (Ø} NOIRDIEN
Nygaardsgt. 49/ 51, 1600 Fredrikstad, tlf. 032/ 17 070
Stortorvet 5/7, 1600 Fredrikstad.
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Mill Ill/JET
Jeg vil først benytte anledningen til å ønske alle ornitologer og
andre naturvenner GODT NYTTAR ! Samtidig vil jeg takke for
godt samarbeid i året som er forbi.
l 1983 har ØOF fått utvidet sitt samarbeid med andre naturforeninger/institusjoner i fylket. Vi er ikke lenger kun en snever forening uten kontakt med omgivelsene. Likevel er det verdt å påpeke
at vi er et tilbud til fugleinteresserte mennesker. Det er imidlertid
få av oss som går ut og kun ser etter fugl .
Økonomien bør nevnes i årets første leder. Årsmøtet (se annet
sted) førte til større overføringer til lokallagene. Fylkesforeningen
må derfor gå nye veier for å skaffe penger til sine aktiviteter.
Jeg håper derfor at spesiell! ornitologer vil stille opp dersom vi i
styret ønsker en innsats av dere. Det kan godt hende at dette
noen ganger går på bekostning av fugleobservasjoner. Alle parter bør
ve l imidlertid være interessert i at ØOF kan fortsette som en selvstendig forening.
Medlemsmassen er noe sviktende, og flere erfarne ornitologer er
ikke lenger så aktive i felten. Vi må derfor satse på endel opplæring. l slutten av mars blir det således et ringmerkingskurs på Nygårdsmoa. l april vil det bli avholdt et kurs i fuglekjennetegn. Disse
aktivitetene har vi alt fått støtte til, og jeg håper at flest mulig kan
få vite om disse kursene. Vi kommer tilbake med mer om dette
senere.
Jeg håper at medlemmene vet å sette pris på at vi ende lig har
fått oss et eget foreningslokale i Fredrikstad. Riktignok er dette et
samarbeid med ØN og våre lokallag i Fred rikstad, men dette er
vel bare naturlig i den situasjon vi er i nå.
Arne.
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Rovfugltrekk og jøkt-tid
ved Pål Bugge
Etter en periode med tilbakegang
for rovfuglene på ?O-tallet ser det
nå ut til å lysne for bestandsutviklingen. l hvert fall for de to artene,
hønsehauk og spurvehauk.
Høsten 83 fikk vi inn melding om
skadet «høk" på Høyendal ved
Sarpsborg, samtidig med at Morten
Viker kom over en omkommet
spurvehauk i Fredrikstad-distriktet.
Dette skjedde i hva som normalt er
begynnelsen av trekktiden for spurvehauk. Ved Mølen Ornitologiske
Stasjon viser det seg å være to
markerte topper i høsttrekket, nemlig i ultimo august og i oktobers tre
siste uker. Mølen Orn. Stasj . befinner seg rett på andre s iden av
fjorden, og det burde være rimelig
å anta at trekket forløper på samme
måte langs med kysten av Østfold.
De siste årene har det vært en betydelig framgang å spore for spurvehauken. Ved den kjente trekklokaliteten Falsterbo, har trekket
under 70-årene fram til idag nådd
de samme høyder som under 1940og første halvdel av 1950-årene.
1977 og 1981 har vært de beste se- songene i «nyere" tid . Grunnen til dette er først og fremst forbud mot _
bruk av miljøgifter som for eksempel
DDT. Dessuten har flere og flere
innsett at også rovfugl har sin selv- følgelige plass i naturens finstemte samspill. Felles for alle rovfuglartene er at de gjennom flere generasjoner
er blitt forfulgt på grunn av sneversyn og uvitenhet. Før trodde man at alt som hadde krumme klør og nebb var såkalt skadefugl. l dag forstår og vet vi bedre. Likevel synes det _
som om enkelte jegere trenger å få -

Piggtr~d krever liv.
Magne Kolbeinsen har funnet en
spurvehauk. (Foto: Morten Viker)

en påminnelse om at alle rovfugl er
totalfredet.
Ofte blir rovfugl skutt med tanke på
å utstoppes, derfor er også preparantene i søkelyset for Naturvernforbundets «Aksjon Rovfugl». A
forbedre holdningen til rovfugl er
særdeles viktig her i fylket hvor
Verdens Villmarksfond driver sitt
Hubroprosjekt. Så derfor, en oppfordring til dere alle, vær på vakt
overfor tvilsomme småviltjegere og
hobbypreparanter. Meld fra til ØOF
og ØN hvis dere oppdager noe u lovlig.
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Etablering øv naturreservater
Hvø skjer?' Hvø med framtiden ?'
ved naturverninspektør Bjørn Strandli

Bakkemyr (Foto: J. Bøh mer Olsen)

Vi er bedt om å si noe om fredningsarbeidet. Denne gangen vil vi ikke
trekke fram de vanlige statistikker
over hvor mye som er fredet, antall
områder, areal og naturtyper. l
denne artikkelen vil vi legge fram
endel tanker som rører seg i vårt
fagmiljø.
Reservatenes plass
l vår naturforvaltning
NaturgrunniSlget har spilt en ulik
ro lle i historien. Når det gjelder
naturgrunnlagets rolle i planlegging,
kan en snakke om tre hovedgrupper av holdninger (i kronologisk
rekkefølge):

1. Arealbruk og ressursutnyttelse

skal primært vurderes ut fra teknisk og økonomisk optimale løsninger. Natu rgrunnlaget brukes
til å korrigere planløsningene
slik at resultatet blir akseptabelt.
2. Holdningen i gruppe 1 aksepteres
delvis, men visse arealer bør beholdes u berørt som referanseområder (klassisk naturvern) .
3. Det skal foretas en oversiktsanalyse av naturgrunnlaget. Arealene
skal grupperes ut fra en egnethetsvurdering og hvilken kapasitet de ulike områder har for å tåle
forskjellige typer av bruk . Tekniske og økonomiske vurder-
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inger foretas på grunnlag av
dette.
Fra naturvernets begynnelse til i
dag kan vi si at det har pågått en utvikling fra pkt. 1 mot pkt. 3. Samfunnet har vist en økende erkjennelse
av at naturgrunnlaget må stå sentralt i vår samfunnsutvikling.
Enkelte har hevdet at reservatvern
er passe, et umoderne og lite smidig
innslag i vår naturforvaltning.
Selv om reservatvern i dag bare er
en del av vår naturforvaltning, er
det forsatt en viktig del.
Reservatene har flere viktige funksjoner:

på taket».
Meldingen peker imidlertid på at
virkemidlene må blir flere og mer
nyanserte. Vi må videreutvikle vårt
verk, administrasjon/bemanning og
de økonomiske virkemidler (gjelder
både i miljøvernetaten , andre offentlige etater og næringsliv) .
Hva kan vi vente oss
av reservater i kommende år?
l dag har vi etablert reservater for
myrer, edellauvskog og sjøfugl l
vårt fylke. For tiden arbeides det
med en plan for våtmarksreservater
og supplering av sjøfuglreservatene .
Hvilke naturtyper/økosystemer kan
være aktuelle for reservatvern
framtidens Østfold?

1. De ivaretar en del av de nasjonale
verneinteresser.
2. l reservatene finner vi ofte naturtyper og arter som er sjeldne sårbare. Det er behov for en verneform som gir sikkert vern .
3. Reservatene gir oss mulighet til
å etablere referanseområder. l et
samfunn med store endringer i
de økologiske systemene er det
viktig å sette av et nett av referanseområder. På denne måten
har vi mulighet til å regi strere de
endringer som følger av menneskenes aktivitet i andre områder.

Terrengformer
Vi vet at vår jordoverflate er dannet
i samspill mellom de indre geologiske krefter, is og vann. Flere av
disse terrengformene har blitt sterkt
endret som følge av ulike tekniske
inngrep. Enkelte landformer er i
ferd med å bli borte. Viktige dokumentasjoner i fylkets dannelseshistorie er dermed i ferd med å gå
tapt. Noen eksempler på slike former er intakte ra-områder, ravinelandskap og deltaområder.

Naturvernet har effektive virkemidler på enkelte felter, på andre områder ikke. Vi har nylig fått en egen
stortingsmelding (nr. 68) om vern
av norsk natur. l denne meldingen
fastslås at reservatvern vil være en
viktig del også i framtidens naturvern.
Selv om målene i vårt offentlige
naturvernarbeid er omfattende, må
vi være klar over det gamle ordtak: .
«Bedre med en fugl i hånden enn ti

Strandområder
Strandområdene er overgangen
mellom vann og det tørre land.
Strandområdene er tro lig de arealene i vårt fylke som viser størst naturvariasjon pr. arealenhet.
De naturtyper og arter som finnes
her er tilpasset dette spesielle miljøet og kan ikke flyttes. De fleste
sjeldenhetene i Østfolds natur finnes nettopp i denne so nen .
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Vi vet også at strandsonen er hardt
presset for ulike utnyttelser.
Vassdrag
2 av Østfolds vassdrag er vernet
mot kraftutbygging (Haldenvassdraget, Hobølvassdraget). Lite er
gjort for vern av vår vassdragsnatur
utover dette. Østfold er et rikt vassdragsfylke. Det kan være aktuelt å
verne om nøkkelområder gjennom
naturvernloven.
Det marine miljø
Forskning har de senere år vist at
våre sjøområder også er blitt et
«kulturlandskap». Økosystemene
under vann er mange steder sterkt
påvirket av menneskenes virksomhet. Det kan omfatte forurensninger,
masseuttak, massedeponering, faste
installasjoner i sjøen m .v.
Det utredes for tiden under Nordisk
Ministerråd muligheten for å etablere reservater under havets overflate (marine referanseområder).

Barskog
Vår moderne skogsdrift har skapt
behov for å etablere referanseområder der skogens økologi får utvikle seg fritt. Slike referanseområder er viktig både for skogbrukets
egen forskning/undervisning og for
vern av naturtyper/arter som har
vansker med å tilpasse seg moderne
drift i skogbruket.
Spesielle arter
Selv om vern av enkeltarter ofte
krever nyansert bruk av tiltak, skal
vi ikke se bort fra at reservat kan
være løsningen i endel tilfeller.
Dette vil innebære vern og skjøtsel
av artenes biotop.
Skjøtsel av reservatene
Skjøtsel av eksisterende reservater
vold er oss endel problemer. Det
gjelder særlig våtmarker og edellauvskog. Områdenes opprinnelse
og alternativer for videre utvikling
kan illustreres i følgende figurer:

Fi g. 1
Dagens edellauvskoger har ulik opprinnelse og
befi nner seg i ulike utviklingsfaser. l forvaltningen
av verneområdene må en ta still ing til hvil ke typer
av utvikling o g skjøtsel som skal prioriteres.

PA~

"T ~oSKoo

EDELLAUVSKOG

l

PRIORITERING AV
ØKOSYSTEM/ARTER
OG ESTETISK/REKREATIV
FUNKSJON

~~~

INGEN SKJØTSEL

SKOGSKJØTSEL

BEITE

PARKDRIFT

~REL~
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Sørlig gu lerle

(Foto: Åge Sten Fredriksen)

Fig. 2
Svært man ge av fylkets våtmarker er i nne i en sterk
gjengroing. Skal vi la områdene utvikle seg t il fastmark, eller skal det satses på å beholde eller tilbakeføre områdenes ti lstand. l så fall- hvilke k ri terier skal brukes ved ulike skjøtselsinngrep.

EUTROF INNSJØ

PRIORITERIN G AV
ØKOSYSTEM/ARTSGRUPPER

/

GJENGROING

~
/

VEDLIKEHOLD

~

RESULTAT

RESTAURERING
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Skjøtsel av reservatene krever omfattende innsikt i naturtypenes økologi . Det krever også at vi har
meninger om utvikling som skal
prioriteres. Skal vi satse på stor
variasjon av arter, eller på enkelte
sårbare «Spesialiteter». Skal vi utvikle våre lauvskogreservater til
gamle «hamnehager», parkskog
eller skal de få utvikle seg fritt? Vil
det være riktig å la eutrofe våtmarker
gro igjen eller bør det satses aktivt
for å beholde åpent vann og gjennomstrømming i slike områder?
Hvilken vekt skal legges på ulike
typer av bruk i områdene, eks.
forskning, undervisning, rekrea.
SJOn
OSV .?.
Alle disse elementene tilsier at
skjøtsel vil være en faglig krevende
oppgave i tiden som kommer. l
enkelte tilfeller vil det også være en
ressurskrevende oppgave. Det vil
være en løpende prosess. Vi når
ikke de ideelle mål i første runde.
Informasjon
Informasjon om reservatene har til
hensikt å gjøre folk fortrolige med
verneområdenes naturfunksjon og
hvordan verneområdene kan brukes
av almen het, skoler m.m.
Vi pleier å skille mellom passiv og
aktiv informasjon. Passiv informasjon består ofte av tavler på stedet
som informerer til besøkende. Det
er et mål at alle reservater skal ha

sin informasjonstavle.
Aktiv informasjon utgjør et vidt
spekter av tiltak, eks. brosjyrer, utstillinger, utarbeidelse av lokale
studieopplegg for skoler, foredrag,
lokalpresse m.v.
For tiden prioriterer miljøvernavdelingen oppbygging av informasjonssenter på Søndre Jeløy, brosjyrer for Øra og Kurefjorden naturreservater og et prøveprosjekt med
«et naturhefte» for Rygge kommune.
Oppsyn
Oppsynet er en viktig oppgave i
våre reservater. Det er nå et ønske
at våre oppsynsmenn også kan påta
seg oppgaver med skjøtsel og informasjon. Det tilsier at oppsyn vil
kreve kontinuerlig engasjement,
og innsikt i en rekke spørsmål
Ideelle foreninger og reservatene
De fleste reservatene våre er et ti lbud til mange, ikke minst medlemmer av Østfold naturvern og andre
foreninger. Det gir naturopplevelse.
Det gir grunnlag for ny kunnskap
og inspirasjon.
Vi ser gjerne grupper av foreningenes medlmmer peker ut reservater
og bygger opp en faglig virksomhet
omkring det. Det vil være et interessant innslag i foren ingens virksomhet. Det kan komme til nytte i den
offentlige forvaltningen av områdene.

Mod. Mirador- B&L
Eksklusiv prismekikkert.
Høyeste optiske kvalitet.
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Tur til Dønrnørk i påsken?
ved Arne Bjørgan

Gåsetrekk ved Rømø, Jylland. (Foto: Erik Sandersen)

ØOF legger opp til et allsidig turtilbud denne våren. Alle turene blir
ikke nødvendigvis avholdt. Det er
bl.a. avhengig av din iver etter å vise
interesse.
Følgende turtilbud gis dette halvåret:
Påsketur til Danmark
17.mai-tur til Danmark
Ca. 18.-21.april: Tur til Hornborgasjøen
Sommertur til Øland like etter
skoles lutt.
De som er interessert i en eller flere
av turene, må gi beskjed om dette
så tidlig som mulig til foreningsadressen eller direkte til min postadresse.

Turer arrangert av ØOF og lokallagene har ofte hatt et noe snevert
innhold. Etter hvert har mange
aktive og tidligere aktive ØOF'ere
blitt voksne. De har også blitt familiemennesker. Når så far i huset har
vært på tur, har mor med barn vært
hjemme. Turopplegget har ikke
passet til en hel familie.
Påsken 1981 bodde jeg med familie
på et leilighetshotell på vestkysten
av Jylland. Der kunne vi møte våren,
vi kunne dra på zoo, på tivoli og vi
kunne se på fugl, masse fugl. Alt
dette kunne vi nå ved å kjøre korte
turer enten alle, eller bare noen av
oss.
Påsken 1984 vil jeg ned igjen, og jeg
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vil ha med meg flere naturvenner/
ornitologer. Jylland bør bl i stedet,
og ikke så langt unna Limfjorden.
Prisen på leilighetshotellene varierer, men det bør allikevel ikke bli
avskrekkende dyrt. Dessuten kan
camping la seg ordne, evt. andre
muligheter.
l en leilighet kan det bo inntil6 mennesker; dvs. 2 familier. Prisen kan
da bl i i overkant av 1500 kr for en
uke pr. leilighet for opphold og
fergereise tur/retur Gøteborg-Fredrikshavn. Noe dyrere blir det ved
reise fra Moss.
Hensikten med turen er å spleise
familiene våre. Vi bør jo ha noe felles. Noen kan da leke med barna i
sanddynene/sandkassa, noen kan
dra på zoo eller ti vol i i Al borg. Noen
kan bade i innendørs basseng og ta
badstu. En må forøvrig stelle seg
selv med mat i et velutstyrt kjøkken.
Fuglemessig kan jeg referere en del
fra «Kortbog over danske fuglelokaliteter".
Ulvedybet ligger NV for Ålborg.
Dette er bl.a. et viltreservat, men
det er fine obs-muligheter fra veien.
Her er det rastende fugl i store
mengder. Jeg kan nevne bl.a. dykkere, fiskender, grågås, sæd gås,
kortnebbgås, dvergsvane, div. rovfugler, kvartbekkasi n, svarthalespove, temmincksnipe og tundrasnipe.
Vejlerne ligger NØ for Thisted, og
er reservat. Fine obs-muligheter fra
veiene. Her er det rastende andefugl i tusenvis. Det er også store
mengder vadefugl. Av arter som
kan sees her, kan nevnes tundragås, grågås, kortnebbgås og avosett.
Agger tange ligger SV for Thisted.
Her kan en bl.a. få se kortnebbgås,
ringgås, sothøne, lappspove. myr-

snipe, varsler og mange rovfuglarter.
Andre fugleom råder i det mest aktuelle området: Roshage ved Hanstholm med trekkende havfugl, Nors
sø med tusenvis av rastende ender
og gjess (bl.a. brunnakke og sædgås) og Lønnerup fjord med bl.a.
dvergsvaner og sothøner.
Det finnes dessuten fine skogs- og
plantasjeom råder med flotte turveier. Her kan bl.a. nevnes Vester
Thorup Plantage og Svinkløv Klitplantage innerst i Jammerbugten.
Jeg bør også nevne Fosdalen med
sine gamle flotte trær delvis med
urskogspreg.
De som er interessert i påsketuren,
må av hensyn til plassbestilling si
fra tidligst mulig og helst innen
midten av februar. Det kan da også
hende at vi får et bedre tilbud.
NB!
Dette bør ikke bli kun for familieornitologer.
Kilde for fuglestoff:
Leif Schack-Nielsen:
Kortbog over Danske Fuglelokaliteter.

o

STØTT VARE
ANNONSØRER!
DE STØTTER
OSS!

15

«Alle som installerer de nye gjennomstrømningsovnene fra Glamox får i vinter en jevn og
behagelig innetemperatur, f.eks. 22°C om dagen.
og 17°C om natta.
Ovnene har elektronisk termostat og kan fås
med elektronisk enhet som senker temperaturen
i ca. 7 timer pr. døgn - dette sparer opp til
15% strøm."
- Oline, hørte du det? Hvis vi vil kan vi få kjempevær i hele vinter. Kom igjen, vi må se på disse
Glamoxovnene .

........

... ,

liGLAMOX
electronic

-OVNER DU KAN STOLE PÅ
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<<Hjemkommen sønn>>
ved Erik Sandersen
Torsdag 3. november hadde Østfolds natur- og fugleinteresserte
igjen anledning til å stifte bekjentskap med Roy Nordbakke. Nordbakke som er ccgammel» haldenser,
har nemlig siden høsten 1974 cclevd
i utlendighet» i Alta. l begynnelsen
av november, etter at han da hadde
vært hjemme siden juli, tok han oss
med til sine områder i Finnmark
under en koselig foredragskveld i
sin hjemby.
Roy Nordbakke vil vel for de fleste
være best kjent som mannen som
først satte søkelyset på fiskeørnen
i våre trakter. Gjennom sin hovedfagsoppgave om arten og utallige
studier ute i felten, skaffet han opplysninger som siden har vært til
nytte for fiskeørnregistreringer i
Østfold. Det skal legges til at til tross
for hans fravær fra hjembyen, har
han gjennom besøk i traktene ikke
mistet en eneste registreringssommer siden han flyttet fra byen.
l Alta, som altså har vært hans ccresidens» i snart ni år, har han vært
lærer ved Øytun folkehøyskole og
nå i det seneste lærer ved lærerhøgskolen i byen . Parallelt med
lærergjerningen har Nordbakke
fortsatt å jobbe for naturvernets
beste. Blant annet ved å fremme
verneforslag for øya Seiland som
ligger like utenfor Alta. Nordbakke
har også vært svært aktiv i forbindelse med Alta-aksjonene. Både
gjennom innlegg i avisene og ved
direkte deltakelse i aksjonene ved
nullpunktet.
For tiden skal han vikariere i Halden
på lærerhøgskolen i to år, men han

har ikke tatt noen stilling til hvor
lenge han utover det skal forbli i
f-lalden.
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UJvernøte på M~sen

6. oktober holdt Østfold Naturvern
et møte på Mysen hvor problematikken om det å ha ulv i Østfold
ble berørt. Spesielt ble konflikten
mellom det å ha husdyr på beite, og
det å ta vare på en livskraftig ulvestamme diskutert. l og med at Østfold byr på folketomme områder i
grensetraktene, med lite eller ingenting av husdyr ble også ideen med
ulvereservat lansert foran møtet i
pressen . Frammøtet var bra, ca. 70
mennesker, og tiltross for nystartet
elgjakt var også jegersiden godt representert.
Etter at Roar Eilertsen hadde innledet møtet med eventyret «Rødhette og Ulven », fikk kveldens to
foredragsholdere slippe til. Petter
Wabakken og Trond Nordby var
kommet fra Trysil-traktene for å
fortelle om ulvebestanden i sør-øst

Norge. Dessuten fikk vi et innblikk i
vitenskapens muliQheter for å analysere urin fra rovdyr. Dette er avgjørende for å kunne skille arter og
forskjellige individer fra hverandre.
Kveldens debattinnlegg sto generalsekretæren i Verdens Villmarksfond for, og dette fikk raskt diskusjonen til å blusse opp. Naturvernere
på den ene siden og jegere/husdyrholdere på den andre siden . Debatten ble likevel saklig og informativ,
og overraskende var det at man ble
enige om at ulvebestanden skulle
få lov til å eksistere på tross av inn. hogget i saueflokkene.
Hovedkonklusjonen på møtet var
gledelig, alle ønsket ulven velkommen til Østfo ld , men hvordan man
skulle klare å skille rovdyr fra husdyr i konflikt-områdene, ja se det
var det ingen som hadde noen løsning på.
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Petter Wabakken er svært interessert i meldinger om ulvespor og/
eller observasjoner av ulv i grensetraktene i Østfold. Wabakken understreker imidlertid at hele 70% av
innrapporteringer ikke er ulv. Som
oftest dreier det seg om reve- og
gaupespor, og ikke minst store
hundespor. Enkelte hunderaser har
nemlig en stor likhet med ulvespor.
De sikreste observasjonene er derfor i forbindelse med drepte elg og
rådyr, hvor man kan studere hvor-

dan byttet er blitt drept, finne hårrester etter rovdyret, og ikke minst
urinprøver som kan analyseres.
Man må derfor utøve sterk selvkritikk før man sender inn rapporter
om ulv.
Observasjoner kan gis :
Petter Wabakken
Tlf. (064) 25 885
En rask innrapportering er avgjørende, med tanke på at vær og vind
kan ødelegge mye av sporene før
Wabakken kan være på plassen.

Referøt frø årsJnøte
i Østfold øvd. øv NOF

!5.!!.!983 i Bøndernes hus, Råde
ved Øivind Lågbu
1.1. Åpning. 30 medlemmer hadde
møtt fram . Arne Bjørgan ble valgt til
møteleder og Øivind Låg bu til referen t.
1.2. Årsberetning. Da sekretæren
hadde meldt forfall ga formannen
en kort årsberetning. Det ble pekt
på den utvidete kontakt foreningen
hadde hatt med andre naturvernforeninger i år, som Østfold Naturvern og VVF. Det ble også pekt på
kontakten mea Miljøvernavdel ingen
hos Fylkesmannen i Østfold. Foreningen hadde vært engasjert i Prosjekt hubro. Feltutvalget i Østfold
avd . av NOF har gjenoppstått siden

forrige årsmøte. Et nytt foreningskontor vil bli en realitet i samarbeid
med Østfold Naturvern og VVF. Et
samarbeid med Akerøya Ornitologiske Stasjon står på trappene.
Østfold avd. avNOF har i 1983 arrangert 2 ekskursjoner: til de midtsvenske sjøer og til Falsterbo. l tillegg til årsmøtet hadde foreningen
2 møter i inneværende år.
1.3. Kassereren framla regnskapet
for 1982 og redegjorde for foreningens økonomiske situasjon .
1.4. Kontingent. Styret foreslo ingen
endringer i forhold til 1983 års
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1.7. Valg av redaktør til tidsskriftet:
Natur i Østfold: Erik Sandersen ble
valgt.

satser. Morten Viker fremmet følgende forslag: Pensjonister betaler
kr. 25,- som juniormedlemmer. Forslaget falt med 7 mot 12 stemmer.
Leiv Bunes fremmet forslag om at
støttemedlemmer kan betale minst
kr. 100,- . Forslaget ble vedtatt. Med
dette tillegg ble styrets forslag vedtatt.
1.5. Kontingent-fordeling. Styret
hadde følgende .forslag: Foreningen
yter 25% av kontingenten tilbak e til
lokallagene. Søknad sendes til
fylkesavdelingen . Etter debatt ble
følgende motforslag fremmet: Foreningen skal yde minst 25% av
ØOF's kontingent til lokallagene.
Utover dette foretas behovsprøving.
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer mot 9 stemmer. Følgende tilleggsforslag ble fremmet: Lokallagene får ved egen verving 20% av
annonseinntektene til tidsskriftet.
Fors laget ble vedtatt med 20 stemmer.
1.6. Arsmøtet godkjente følgende
representanter i styre og utvalg:
Medlem til økonomi-utvalg-Vandringer i Østfold- Naturen: Egil Sankey
Hansen. Medlem til husstyret: Arne
Bjørgan .

1.8. Valg av redaktør for rapportserien Østfold-Natur: Oie Jørgen
Hanssen ble valgt.

1.9. Valg av nytt styre: Følgende
ble valgt:
Formann : Arne Bjørgan
Kasserer: Egil Sankey Hansen
Sekretær: Runar Larsen
Styremedlem: Tor Strøm (ny)
Vararepr. : Roy Henning Andersen
og Per Otto Suther
Lokallagsrepr.: St yremedlemmer:
Halden : Reinhardt Pedersen
Moss: Dan Bendixen
Indre Østfold: Atle Haga
Fredrikstad : Per Berglund
Revisor: T or Sørlie

1.10. Roar Eilertsen og Richard
Viker ble gjenvalgt som medl. av
va lgkomiteen.
2. Møtet ble avsluttet med et foredrag av Atle ~aga om fuglelivet i
ulike innsjøer i Ø_stfold.
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Klipp om
nøtur
Lundefugl
SMOGEN: På Soteskar utenfor
Smogen vill några fågelvanner och
entusiaster bygga upp en stam av
lunnefågel.
An ar det dock oklart om de dar
placerade lunnefågelungarna återkommer for att hacka om några år.
Under tiden kan dock vanner och
entusiaster gladja sig åt ett det basta
lunnefågelåret på norska Lofoten
sedan 1968.
Lunnefåglarna i Atlantområdet har
varit på vag att do ut eller åtminstone
reduceras kraftigt.
lnte sedan 1968 har en helt normal
hackningssasong ågt rum, varken
på Faroarna eller på Rost, den lilla
on långt utanfor Lofoten i Norge.
1 år kommer dock glådjande rapporter från håckningarna på Rost,
enligt uppgift i Sveriges Natur, nr.
6, har håckni ngssasongen varit
lyckad for de ca 650.000 håckande
paren på Rost.
Det ar bristen på foda som man tror
år orsaken till att bl a lunnefågelungarna drabbats av massdod tidligare i år. Fodan består framst av
småfisk typ tobis och bristen på
denna och andra fisksorter har aven

påverkat andra alkfåglar typ tobisgrissla, sillgrissla och tordmula.
En lyckad håckningssasong noteras
detta året aven for dessa alkfåglar.
(Arbetet 26.11.1983)

Museum får

ikke egg
tilbake
Det er nå klart at Tromsø Museum
ikke får tilbake et stort antall egg fra
forskjellige fugleslag som en falsk
ornitolog fra Østerrike stjal med
seg til hjemlandet. Ornitologen
hadde drevet tyvjakt på sjeldne
fugleegg rundt om i Nord-Norge og
i de nordligste landsdelene i Sverige
og "Finland. Han har også foretatt
plyndringer av reder i en rekke andre land .
Den falske ornitologen har gått til
rettssak mot den østerrikske stat
fordi eggene han hadde med seg er
blitt konfiskert. Ved Tromsø Museum får Harstad Tidende opplyst at
vedkommende sannsynligvis vinne r
rettssaken og får eggene tilbake.
Hvis så skjer, vil ikke Miljøverndepartementet i Norge anlegge sak for
å få eggene tilbake.
(Aftenposten 5.12.1983)
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N~tt

foreningslokøle
ved Pål Bugge

Foreningens nye lokaler i Bryggeriveien, som vil åpne rundt nyttårskiftet.
Endelig har vi fått et nytt foreningslokale!
Etter at både ØOF og lokallaget av
ØN måtte oppgi sine lokaler i Gamlebyen har ØOF og ØN i fellesskap
vært på utkikk etter et nytt egnet
kontorlokale. Gjennom intens leting
lyktes vi å finne et passende sted i
det tidligere Grønnli Mat, en helsekostforretning i Bryggeriveien. Beliggenheten er så nærme Fredrikstad sentrum som det er økonomisk
mulig å få til. Månedsleiene for selv
små lokaler i sentrum er nærmest
astronomiske, så derfor syntes vi
alle at 1200 kroner måneden var
akseptabelt. Dessuten er finansierfngen solid. Tre foreninger er in-

volvert i finansieringen ; Verdens
Villmarksfond, Østfold Ornitologiske Forening og Østfold Naturvern.
Lokallagene for de to sistnevnte
foreningene er de som driver lokalet
og vil søke om støtte til husleien av
kommunen . l tillegg til dette har
mange vært villige til å tegne seg
som andelseiere ved å betale den
symbolske sum av 25 kroner i måneden . Konklusjonen bør derfor
være at det økonomiske grunnlaget
for å drive i årene framover burde
være utmerket. Likevel er det nødvendig å understreke at vi trenger
flere andelseiere for på sikt å klare
de uunngåelige husleie-forhøyelsene.
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Lokalet har en del åpenbare mangler, og det blir nødvendig med en
fullstendig opp-pussing innvendig.
På utsiden er derimot alt i orden,
helt nytt panel og dessuten store
utstillingsvinduer som bidrar til at
vi kan eksponere naturvern-arbeidet
på en fordelaktig måte. l tillegg
sørger de store vinduene for lyse,
trivelige lokaler. En ting er å leie et
lokale og å betale husleien og strømforbruket, en helt annen ting er å
utruste og pusse opp lokalet. Vi
kjenner alle til den gamle historien
om at det er en håndfull ildsjeler
som driver foren inger, så også i
dette tilfellet. Men når opp-pussingen er ferdig, håper vi at det ikke
bare blir en håndfull personer som
bruker lokalet. Vi vil ha huset fullt
en gang i uka. Torsdag hver uke vil
vi holde åpent hus . Da vil det bli anledning til å låne tidsskrifter, rapporter og bøker fra foreningenes
bibliotek, og litt salg av materiell vil
det forhåpentligvis også bli.
Arbeid med utsendelse av tidsskriftet, rapportserien Østfoldnatur
og vanlige styremøter vil også være
en naturlig del av driften i lokalet.
Men like viktig er det at du som vanlig støttemedlem tar deg en tur innom og slår av en prat over en kaffekopp.
Så langt er alt vel og bra, men mange

vil spørre, trenger vi dette lokalet
så mye at vi er villige til å bruke 1.200
kroner+ strøm utgifter i måneden?
Det er viktig at vi ser tiltaket med et
nytt foreningslokale i en videre
sammenheng. Først av alt vil det
bety at vi har alt materiell samlet
under ett tak. Det er håpløst å drive
organisasjonsvirksomhet når utstillinger, arkiv, salgsmateriell osv. er
spredt over hele byen.
Lokalet vil også bidra til mer sosialt
samvær ved at vi holder åpent hus
minst en gang i uka. Mer sosialt
samvær uten om de obligatoriske
medlemsmøtene og styremøtene
vil bidra til øket samhold og forhåpentligvis øket arbeidsinnsats.
Felles foreningslokale for ØN og
ØOF er steg to på en tre-trinns
rakett vi har hatt på tegne brettet i
flere år nå. Første trinn var felles
tidsskrift, og trinn tre på raketten vil
bli felles sekretær i halv stilling. Får
vi dette, vil foreningslokalet være et
naturlig ·arbeidssted for vår nye
sekretær.
Alt dette vil gjøre det mulig for oss å
yde et mer proffesjonelt arbeid i
årene som kommer. Østfoldnaturens
skjebnetime, kan vi godt kalle den
tiden vi har foran oss de neste to tiårene. Mange områder henger i en
tynn tråd, slik at det gjelder å stå
godt rustet fram til år 2000.
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Televerket gikk løs på eiker
ved Erik Sandersen

l et så vekst-presset fylke som Østfold jo engang er, har de fleste innbyggere med tiden lært å forstå
viktigheten av å bevare en rik og
variert nær-natur. Åpne løkker,
enger (hvis det finnes noen igjen) ,
gressplener og parker, tjern. bekker
og gamle verneverdige trær. Alt
dette utgjør en livskvalitet flere og
flere søker etter når de skal bosette
seg.
Men hva er det så vi kan lese om i
Fredrikstad-avisene for 8. oktober
d.å. Jo , uvettig framgang av en offentlig etat, som burde vite langt
bedre. Nemlig Televerket, som jeg
ikke vet i hvor mange annonsetekster har anmodet folk om å spørre først og grave siden. går hen og
graver grøfter til nye kabler i Trolldalen ytterst i Kråkerøy kommune
uten å tenke på hvor man stikker
grabben i jorda. Resultat Tre av en
samling gam le eketrær har fått
skåret over sine røtter. Trolig er
dette nok til at trærne dør hvis det
blir tørke.
Televerket skal i følge avisomtalene
ha blitt gjort oppmerksom på
trærnes verneverdighet under en
befaring før gravingen startet opp.
Ja, etaten ble til og med bedt om å
ta kontakt med herredsgartneren
når man nærm et seg trærne. Hvorfor gjorde man så ikke det? Nei, sies
det. Kommunen har ikke noe med å
gripe inn, fordi grunneieren er Fredrikstad qranittkompani. Med andre
ord: Grav først og spør siden. Også
Televerket som i all e år har opp-

fordret fotfolket til nettopp det motsatte. Og så vil man vel attpåtil at
etatens slagord fortsatt skal ha virkning?
Hvis man selv er interessert i at andre
tar hensyn burde det kanskje være
fornuftig å gå foran med et godt
eksempel? Men tre trær betyr vel
ikke så mye? Det kan jo plantes nye,
eller? Man kan plante nye , og de vil
sikkert vokse opp igjen. Hvis man
ser bort i fra at det tar flere generasjoner før de når opp på dagens
nivå, ja, så er det i tillegg meget
meget beklagelig at det offentlige
går foran med å rasere deler av et
rikholdig nærmiljø.
Dette eksemplet viser ikke bare folks
manglende kunnskaper om vår
nær-natur, men like mye en steil
byråkratisk holdning. Hadde Televerket i god tid tatt kontakt med
herredsga rtneren , til tross for at
man altså ikke i lovs form var forpliktet til det, ja, så kunne kablene
blitt lagt ned på en mer skånsom
måte. Televerkets folk har imidlertid gjort seg selv til paragrafryttere
og slått seg til ro med at de har
handlet forskriftsmessig. Hvor blir
det av det sunde bondevettet? Er
man blottet for det? Mon tro om
pipa fikk en annen lyd hvis et eller
annet vesen, til tross for at alle formaliteter var ordnet på forhånd,
kom ti l å snitte bort i et frukttre på
privat eiendom hos en av byråkratene? Eller hadde man kanskje
stått med lua i hånden og stille og
rolig bivånet det hele? Svaret er
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gitt.
Etter dette innlegget, som skal ses
på som et angrep på de som ikke
forstår vitsen med å ta vare på vår

nær-natur, vil jeg oppfordre alle til
å slå alarm hvis lignende skulle skje
andre steder.

Demokra te n lørdag 8 . oktob.r 1983

Televerket gravde
først, spur te siden
Televerk e t har tatt livet av
e tt av Kr6kereys g amte, ver·
neve rdige e ketrtet' l Tr~
len. To andre trer twr fin ai
stOf a k.O. pi ,.tter et det et'
fete fOf at vinden vil hYse

dem ove r ende. diet' aommere n tetk e dem ut. Tet.
ve rk e t hat g ra vd en ør•h
uten ' fo lge , ;n ~et slaøOtd: $rp41r tørst - gra v siden!
He"~øanneren i KrJk e nty
synes det hele er fryk t e lig
trist. Televerket kan ikke se
lit her er s kjedd r\08 gah: AJ.
te tiNatefser e r jo innhentet.
-SEATRI~~~ ~

Televerket holck"r pli med
A'r&vearbelder i Trolld.&len for
å l~«re el\ ny IMinlnr . Far arbeidet •tartet. var p rosjek Ue.

der Gunnar Bemtsen fra Te·
leverke t. Willy P ran geroo fra
Vegkon tor et l Østfo ld og Knut
Jo ha Mrssen fra l n,enl.rkOfl·
toret l kommunen på be·
tann,. Te-leverket s ka.l da h.a
biiU &)ort oppmerksom pl.
trærnes vetfM'verdl og litt be·
1k~ om i llonta kte htl't"'edt·
r•rtntrtn nir c ravlnlefl nid·
de eketr•rne . Dette er lkh
blitt rjort. Fredac mor r•n
' ar herre<ISga.rtneren 01 at
pA T'al e"ltrktlS gravearbeid.
Han kunne da {a.sttlå a t ett
trt: er ødelagt eg to trær htr
fAll si atore s kade r pi r•ttene
at dtl er tvUsomt om de ove r·
le ver hvit vt får to tetTe 10f1\·

"·

- H,·orfor kontaktet Ikke
Televtrkd herndacntnercn,
allk dert vu blitt bedt om?
- \'1 er Ikke blitt oppfordnt
Ul • enakke mei~ herrcdarart.
neren. ale r Gunnar Bernta:en
p i aln atde. - VI m i jo fra m
mM )tab lene og vt m en er l ha.
a:Att fra m pigun at1g1te mtte.
Denne p.A.atanden av\'lttr
harr td.sgartne r S8da hl.
- T'elcverkel har gra Yd rtlt
fram . lf~lleu kap kunne vi 1\a
funn.et_en_ I9Sainl: for: i kom·
me ltnpt mulig bort fra
stam~- o g f'Qlaystem. aler
S.Ø.hl.

- Jer kan ak ke sl at &.-t er

~rtT':I~~~·k:::r ~~:!:~.~ed:;
\.'fum - VI har filt tilla telse
av wrunnt>lt'l'l!n. l'"rednklhld
CrllnllkOmJ;..lni, lit
gra ve l
'T'N~ Il lf:'l l l'n
' ' \ r ilikr knm

a

111\~n•• n ~~~

.crun nlln. er akk"

\1 p:lolllKI å kontakte he rreda·
,~rartneren, Oeuuten ,;ir det
fnun av kommunens NSU•

lenet
en ~t•n&· og syk kelsU tanet
veten Oc da mi jo trzmt ftl·
h'llllt'l'<Pian at eiet .;;kal

11' u.anJooelt.lllt'r\'l'um

Pi Kr6ke rey har
....,.,
st.,.

grøl'let pA e n tlik ~Mil •t et pa~ trt

l lar• lar t suyke med Yed t.,q_ Ht~
s~ "*'* men 1 sarrwbeld med kofM'Iuntn 1wnn1 Junnet
." nø .om ldl:e .,_ medtørt at ......nene ble lklrel over.
(Foto! Hwald Ntføn).

Rotløst av
Televerket

Btboe.rne l TroUdalen og betnd.sgartner Halvor
Sødahl l Krlkuøy ~klager sterkt at Televerket
har kappet røttene til flere gamle eketrar i for·
bindelse med kabelarw.id i Tr-olldalen. Eketrrrn.e
er nærmere 150 Ar gamle og man rrykter at minst
tre av træ rne vU bukke under om det blir tørke.
Aw MN H. IHLlt.«K
-Vi har f\tlcc lontriftenc: til

punkt OS pntkt. Gravancl•

::r.~~ef~=

!',.= :r

G.nnu Bcmrscn ITclc.vcrkct,
frcdrillcad 0\strikt, til Fredrilr_
u rt<l Blad
-Dctcr5tea kt 6 bcklage at
arbekiene er utfltrt p.i denne
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N øturvernsernanør
pøo
A ris holmen

•

ved Pål Bugge

Deltakerne på seminaret på Arisho/men. Bak fra venstre: Per Berglund, Roar
M. Ei/ertsen, Morten Viker, Per Bing Olsen, Torger Henriksen og Arild Adnem.
l midten ses Geir Hardeng, Anne Leira og Jan C. Pettersen. Foran Cathrine
Søberg fra Naturvernforbundet og Jørn 8 . Olsen. Jan Ingar Iversen og Torunn
Bjørnstad Iversen var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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l høst hadde vi igjen et seminar på
Arisholmen utenfor Kråkerøy ved
Fredrikstad. Det var to år siden sist
vi hadde et seminar her ute. Den
gang var det et fellesarrangement
mellom ØOF og ØN . -81-seminaret
var på mange måter et skille mellom
70-årenes medgangsbølge innen
naturvernet, og 80-årenes økonomiske harde tider med resignasjon og passivitet i naturvernarbeidet. Stemningen den gang bar preg
av en todeling mellom et resignert
mindretall som ikke «Orket å flytte
brikker lenger», og et flertall som
ga seg pokker på å få til en ny giv i
naturvernarbeidet. l så måte var -81seminaret uhyre viktig. Nå etterpå
føles det som det var i siste liten for
å få igang aktiviteten igjen .
Stemningen på årets seminar var
betraktelig bedre. Alle var mer eller
mindre inneforstått med at medgangsbølgen nå definitivt er over.
Nå gjelder det å ruste opp naturvern-maskineri som har evnen til å
spill e på hele registret av påvirkningsmuligheter
En god

porsjon selvironi vil også være påkrevet. Ethvert tilbakeslag i arbeidet
må sees på som en inspirasjon til
øket arbeidsinnsats.
Ambisjonsnivået for årets seminar
var bevisst lagt lavt. Vi ville først og
fremst få til en hyggelig sammenkomst med god mat og drikke, og
med litt organisasjonsprat «attåt».
Dessuten viste Jørn en helt fantastisk dias-serie fra indre trakter i Østfold . Bortsett fra en generell diskusjon om organisasjonsarbeidet i
ØN ble årets vervekampanje og informasjonsdriften drøftet i detalj.
Fra Naturvernforbundet var den nye
organisasjons-sekretæren Katrine
Søberg innbudt. Forbundet trenger
flere av hennes kaliber.
Opphold på Arisholmen er alltid
like hyggelig. Mange luftslott blir
vel bygget ved slike anledninger,
men det er ikke til å komme forbi at
slike sammenkomster virker insp irerende. Så derfor alle naturvernere
som har lyst til å engasjere seg
aktivt i arbeidet, neste seminar blir
ti l våren. Gå ikke glipp av det!

NORGES NASJONALPARKER
- ET PRAKTVERK
om våre 15 nasjonalparker. Boka er gjennomillustrert med fargebilder tatt av våre
beste naturfotografer.
Her finner man typiske trekk ved norsk
natur- fra Finnmarks arktiske natur
til Østlandets dype granskoger.

'Bok- & ]Japirhande.l
Fredrikstad
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ØSTFOLD-NATUREN

ET PRAKTVERK PA CA. 150 SIDER -

150 FARGEBILDER

Foto: }ørn Bøhmer Olsen
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Skjebnetime for vern øv
granskog
ved Bård Andersen

Større arealer granurskog er snart
en saga blott i Østfold. (Foto: forf.)

Det er i det siste blitt klart at det
haster svært med å få vernet representativ skog her i landet, det gjelder
spesielt granskog og granskogdominert skog. Edelløvskogen har i de
fleste fylker fått sine reservat, og
furuskogen fins representert i noen
av våre nasjonalparker og andre
reservattyper, men i mange deler
av landet er også furuskogen
mangelfu Ilt vernet.
l Norge har vi altså svært lite granskog vernet. Vi ligger her langt etter
våre naboland når vi regner prosent vernet gtanskog. Våre nasjonalparker (og andre verneområder)
ligger til stor del i fjellområder eller
så langt mot nord at de ikke
inneholder noe særlig granskog.

l Østfold fins bare to reservater av
betydning for barskog. Lengst
sørøst i fylket fins et drøyt 0,6 km2
stort skogreservat (under Statens
Skoger). Her består skogen hovedsakelig av karrig furuskog. Granskogen er representert med noen
ørsmå rene bestand og ellers noe
graninnblanding her og der, tilsammen neppe mer enn 30 dekar
(0,03 km2) gran/ granblandet skog.
l Vestfjella er ca. 6,7 km2 midlertidig
fredet som naturtypereservat. Bare
ca. 150 da av dette er gran · eller
grandominert skog. Ingen av disse
to reservatene har granskog av
høyere bonitet.
Sammenfattet må vi derfor dessverre konstatere at det ikke f ins
nevneverdige granskogarealer vernet i Østfold og at granskog på
høyere bonitet praktisk talt ikke er
representert.
Jeg skal ikke her gå særlig inn på
hvilken betydning vern av gammelskog/urskog av gran har for vår
fauna og flora. Vi vet alle at en
mengde livsformer er avhengig av
slik skog. Og da rekker det ikke med
ei klynge gammelgraner her og der,
men arealer så store at de gir beskyttelse og livsgrunnlag for de
økosystemene som er knyttet til
gran og grandominert skog i klimaksfase.
Moderne skogbruk med sin rasjonelle stordrift er nå i ferd med å forandre våre skoger fullstendig. Målet
er store ensartede bestand som er
lett tilgjengelige via et tett skogs-
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veinett. Skogen tillates ikke å nå og
gjennomløpe sin klimaksfase. Man
behøver ikke ha særlig store kunnskaper for å forstå de biologisk
negative sidene ved slike driftsformer. Resultatet vil sannsynligvis
bli en katastrofal utarming av barskogenes dyre- og planteliv som vi
bare kan ane følgene av.
Det er lite trolig at naturvernet skal
kunne påvirke skogbruket til å la
gammelskog inngå som en betydelig del av skogene våre. Den eneste
veien å gå synes å være å få avsatt
så mange reservater som mulig, for
å gi denne naturtypens livsformer
en sjanse til å overleve så lenge som
mulig. Naturlig skog er en gen-bank
som vi ikke må miste.
l Østfold er det nå svært lite gammelskog igjen i barskogene. En del
gammel, karrig furuskog er vernet
gjennom de nevnte to reservatene
sørøst i fylket, delvis også i noen av
myrreservatene. Når det gjelder
gammel granskog med urskogspreg, så er altså situasjonen katastrofal. Slik skog fins nå nesten
uten unntak som isolerte småklatter rundt i fylket, og de fleste er for
små til å ha særlig biologisk betydning. Hver dag forvandles nye dekar
av disse gammelskogsrestene til
kulturskoger.
Egentlig er det ingen som med sikkerhet kan si hva som er igjen av urskogspreget granskog i fylket vårt.
At det ennå ikke er fredet nevneverdige arealer av slik skog i Østfold er ille nok, men at slike biotoper
ikke engang er registrert, langt
mindre undersøkt, av ansvarlige
naturvernmyndigheter, er vanskelig
å forstå. Selv den svake ressurssituasjonen hos disse myndighetene, både på fylkes- og riksplan,
kan ikke unnskylde denne man-

gelen .
Naturvernmyndighetene i fylket må
derfor omgående foreta registrering/undersøkelser av gammel gran-/
granskogsdominert skog i fylket
vårt. Et slikt arbeid må snarest mulig
resultere i at de mest verdifulle områdene sikres vern gjennom naturvernloven.
Etter hva jeg selv kjenner til så finnes nå bare ett større urskogspreget
gr.anskogsdominert område igjen i
fylket. Det er uvisst hvor lenge vi får
beholde denne ca. 1300 da store
skogen urørt. Den kan være vekk
om noen måneder, i beste fall får
dette fantastiske området leve et
par år til. Den samme skjebne gjelder sikkert for de andre små gammelgranskogsområdene rundt i fylket.
Det er altså en hastesak å sikre
gammel granskog i fylket vårt.

Tretåspetten er en av mange arter
som trenger gammel urskogspreget
granskog. Her fotografert øst for
Aremarksjøen. (Foto : Y. Nilsen)
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Fugletreff ved en foringsplass
ved Kjell Nilsen/Bia Foto

Blåmeisen er en hissig gjest
Tåka ligger tjukk som graut utenfor
vinduet. Der ute er det surt, rått og
kaldt og to dager med kraftig snøfall har ikke gjort tilværelsen lysere.
Verken for oss tobeinte innenfor
glasset og slett ikke for fjærballene
der ute·på fuglebrettet. Jeg sitter på
kjøkkenet til mine foreldre i en
blokkleilighet og holder øye med
dem på f6ringsplassen ute på balkongen. Brettet er godt besøkt.
Luftens lasaron, gråspurven er i
majoritet, men den lil le, hissige blåmeisen er også representert og den
går ikke av veien for en liten feide
med sin større slektning, kjøttmeisen. En tredje meisart som også
slenger innom er spettmeisen. Men
den er mer rastløs og tar helst maten
med til fortæring en annen plass.
En svarttrost hann entrer verandarekkverket, titter litt på sine mindre
s lektninger før den forsvinner ned

fuglebrettet vinterstid.
på gulvet for å plukke smuler etter
de andres matsøling. Kanskje føler
den seg tryggere der nede, ute av
synet for oss tobeinte innenfor
vinduet. Og utenfor synet av det
store, stirrende øye, som holder
oppsikt med brettet, gjennom et
tøystykke spent foran noe av vindusåpningen der glasset skulle ha vært.
Det er kameralinsen som har skapt
litt spent atmosfære på brettet i dag.
Selv om tilvendingen, med åpent
vindu, tøystykke i vindusåpningen,
har pågått over noen dager. Men
fuglene vender seg raskt til både
kameralinsen, og klikkene fra fotoapparatet.
Og hvorfor sitter man så og knipser
bilder av småfugl på et brett? Svaret
er både enkelt og litt flaut. Når man
driver litt med naturfoto er det mye
en vil feste til filmen. Det er blitt
traner ved Hornborgasjøen, blå-
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strupe på Fokstumyra, skogsnipe
på Finnskogen, felthare i syd
Sverige, men gråspurv? Nei , der er
utvalget heller dårlig. Men det er
kanskje slik vi mennesker er, de
nære dagligdagse ting glemmes
lett.
Det bakser brått av store vinger der
ute, en gråmåke sitter brått på rekkverket. Men i dag føler den seg ikke
trygg , og tar snart til vingene. Og
seiler utover med kurs for Oslofjorden som ligger rett' der ute i
tåkegrauten. Gråmåka er ingen
sjelden gjest. Og føler den seg trygg,
er den ikke sein om å tømme brettet
for mat.

En annen fugl som i vintermånedene
holder fuglebrettet under oppsikt,
er spurvehauken. Men i dag ser den
ut til å jakte andre steder. To andre
som uteblir er flaggspetten og
skjæra som også hører til klientellet.
Om enn ikke stamgjester. Tiden
går fortere enn ventet og snart
kryper vintermørket fram fra tåken.
Og brettet tømmes litt etter litt for
fjærballer. Som nå finner tilbake til
sine nattlige gemakker.
Selv er jeg fornøyd med dagens
bi ldefangst. Har man øye for de
nære ting, kan man altså studere et
allsidig fugleliv, selv i tettbebyggelsen.

A

s

FREDRIKSTAD I::LKJØP A/S
Farmannsgt. 1, Fredrikstad - tlf. 032/11 961
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Gjenkjennelses-konkurrønse
Arten vi skal fram til denne gangen
blir benevnt som sjelden i Norge. l
de senere år er allikevel forholdsvis
mange individer sett i Sør-Norge,
særlig i mai - juni og aug. - sept.
Fuglen er ca. 40 cm stor. Den er lett
å kjenne i flukt.

HVA HETER FUGLEN?
Svar må sendes innen 15. februar.
Gevinstene er:
1. gev.: Bokpremie til kr. 100,-.
2. gev.: Bokpremie til kr. 50,-.

LITTERATUR:
Svein Haftorn , «Norges Fugler»,
Universitetsforlaget 1971 .

Svar på nr. 3 · 1983

Dverglo (Chørødrius dubius curonicus)
Dvergloen er en art som må kunne
sies å være karakteristisk for Oslofjordområdet. l sin sparsomme utbredelse i Norge er det nettopp her
den opptrer mest tallrikt.
Dvergloen ligner svært på sandlo,
men ingen av dere som svarte på
oppgaven svarte galt. Når dvergloen sitter er det den sterke, gule
øyeringen som er det beste kjennetegnet. l flukt mangler den det tydelige, hvite vingebåndet som sandloen har.
T ilh oldssteder: Flate, ofte steinete
sandstrender. Den velger også relativt ofte sand- og/eller grustak hvor
det er små vannansamlinger eller
tilsvarende anleggsområder.
Reiret ligger sjelden kloss ved
strandlinjen, men ofte et godt stykke ovenfor eller opptil flere km fra
vann.
Dvergloen er.en trekkfugl som kommer til SØ-Norge i slutten av april
eller i beg. av mai.

VINNERE AV FORRIGE
KONKURRANSEOPPGAVE
7.gev.:
2.gev.:

Harald Frantzen, Onsøy
st., 7600 Fredrikstad
Robert Houtman, Frøysveg 7O, 7800 Askim

Dverg/o.

e
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N ~tt frø den lokale rapport
og sjeldenhetskomite {LRSK)
ved Morten Viker
Etter å ha overtatt et LRSK-arkiv
som var i heller tvilsom forfatning,
har det nå lykkes oss å få en god del
av alle innsendte observasjoner inn
i et standardisert system.
Mange observatører har sendt inn
saker til behandling, vi har foreløpig
mottatt omlag 250 saker i 1983 som
etter oppsatt liste (NIØ 2/83) må
vurderes av LRSK. Dette er gledelig,
og enda mer gledelig er at mange
har tatt seg tid til å sende inn andre
interessante observasjoner. LRSK
er som før presisert ikke bare interessert i ekstreme sjeldenheter,
alt du synes er interessant bør du
rapportere, vi arkiverer alt innkommet materiale.
Selv om mange er flinke til å rapportere, ja noen kommer med
«enorme" bunker papir, så savner
vi allikevel rapporter fra folk vi vet
har mye å bidra med. Synd! Observasjoner i en privat loggbok som
noen sitter å ruger på er verdiløse
hvis de ikke kommer ornitologien
til nytte. Affeksjonsverdi kan mange
mene, men hvor viktig har vi ikke
erfart det er å ha bakgrunnsmateriale tilgjengelig (helst publisert) når
det gjelder å dokumentere verneverdier i truede områder. Tørk derfor støv av gamle loggbøker og plukk
ut interessante ting, LRSK tar mer
enn gjerne i mot.
Og til deg som ikke noterer dine
observasjoner, skaff deg en notisbok og start opp i dag.
Måten LRSK-stoff fra Østfold har
blitt presentert på inntil nå synes å

ha blitt «gammeldags». LRSK vil
derfor forsøke seg med en annen
ordning. En rapport for hvert år, hvis
denne ikke blir for omfattende er
den tenkt publisert i nr. 2 hvert år.
Første gang i nr. 2/85 da omhandlende observasjoner for 1984. Bl ir
materialet stort og omfattende blir
denne årsrapporten vurdert gitt ut i
rapportserien ••Østfold-natur». For
å få til dette nye systemet er vi avhengig av å få inn alte observasjoner
innen rimelig tid slik at vi rekker å
bearbeide materialet før publisering.
Vi foreslår endelig deadline 1. mars,
men vent ikke til siste februar hvis
du kan klare dette før. Sjeldenhetssaker vil bli vurdert fortløpende
gjennom hele året så disse vil vi
gjerne ha inn så raskt som mulig
etter at observasjonen er gjort.
Ved å benytte en slik rapporteringsform fra LRSK vil en kunne gi et mer
nøyaktig bilde av fuglefaunasituasjonen i fylket vårt fra år til år.
Alle ••faste» bidragsytere til LRSK
vil i løpet av vinteren motta en mappe med forskjellige opplysninger
om dette opplegget. Hvis du ikke er
blant disse «faste>> bidragsyterne,
men ønsker å delta mer aktivt i innsamling av fugledata fra Østfold så
gi beskjed snarest, jo fler som rapporterer, jo bedre kan årsrapporten
bli. Selv om vi legger opp til et slikt
system, er vi allikevel interesserte i
sporadiske rapporter om observasjoner fra alle som tar seg tid til å
sende inn sitt.
Til slutt vil vi få minne om at LRSK-
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arkivet er til for å brukes, trenger
du opplysninger om en art eller et
område så må du gjerne komme og
titte i arkivet. La også 1984 bli et
aktivt felt-år og glem ikke notatboka

Svarthalespove

hjemme, ta den med på turer og
noter flittig. Før du vet ordet av det
er det ditt turområde som blir bearbeidet av bulldozere.

(Foto: Tor Sør lie)

LRSK-søker behandlet frø !/3·83 til !/!2·83
. og øndre interessante observasjoner innsendt i sømme tidsrom
ved Morten Viker
1tillegg til listen nedenfor er flere saker oversendt NSKF (Norsk sjeldenhetskomite for fugl). Dette gjelder arter som: Glente, svartglente, bieter, blåråke,
skjegg meis, aftenfalk og fuglekongesanger. Flere av sakene er oversendt for
mer enn ett år siden, men behandlingstiden har alltid vært urimelig lang i
denne komiteen . Dette har LRSK-Østfold påpekt for hovedstyret i NOF og
bedring er lovet. Nå får vi bare håpe at NOF's styre klarer å ordne opp i denne
saken, hvis forholdet ikke bedrer seg lover LRSK-Østfold å følge opp saken.
Det kan også opplyses at LRSK-Østfold's henvendelser (flere) direkte til
NSKF fremdeles er ubesvarte.
Storlom (Gavia arctica). 17 ind. Direkte trekk v/Akerøya/Hvaler 29/5-83 (RGB).
Jslom (Gavia immer) . 0 3 ind. Svarteberg, Asmaløy/Hvaler 6/ 2-82 (RGB). o 1 ind.
Akerøya/Hvaler 22/4-83 (RGB).
Gulnebblom (Gavia adamsii). Rettelse: 0 Gulnebblom 2 ind. (ikke 1 ind.) 16/ 183 (KHE,TSK) .
Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis) . 1 ind. Fosseløkka/Halden i perioden
12/ 1-7/ 3-81 (TST) . 1 ind. Fosseløkka/Halden 14/3-82 (RPE). 1 ind. Fosseløkka/
Halden primo februar -83 (GST). 2 ind. Fosseløkka/Halden 13/2-83 (JER,AER).
1 ind. Fosseløkka/ Halden 16/2-83 (JER,AER) . 1 ind. Fuglevikbukta/Kråkerøy
26. og 27/3-83 (OKR) . 1 ind . Fuglevikbukta/Kråkerøy 4/4-83 (OKR,GHA) .
Toppdykker (Podiceps cristatus). 15 ind. Gjølsjø/Marker 16/5-83.17 ind. Øra,
Fredrikstad/Borge 18/5 og 3/6~83 (ESH). 36 ind. Marikova/Borge 19/6-83 (KHE).
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Gråstrupedykker (Podiceps grisegena). 0 2 ind. Øra/Fredrikstad 10.-11/3-79
(RGB,ROL). o 1 ind . SV-Asmaløy/Hvaler 18/ 3-79 (RGB,ROL). o 3 ind. Akerøya/
Hvaler 27/ 4-79 (RGB,ROL}. o3 ind. Fjøsken, Asmaløy/ Hvaler 9. og 12/11-81
(ESH). o 1 ind. Asmaløy/ Hvaler 6/2-82 (RGB). o 1 ind. Akerøya/ Hvaler 24/3-83
(RGB). o2 ind. Akerøya/Hvaler 30/4-83 (RGB). o 1 ind . Fjøsken , As mal øy/
Hvaler 10/ 8-83 (MGV).
Horndykker (Podiceps auritus). 1 ind. Kurefjorden Råde/Rygge 8. og 21 / 983 (KHE). 2 ind. Gjølsjøen/Marker 24/ 4-83 (ESH,GHA).
Havhest (Fulmarus glacialis). 1 ind. sør av Søster/Onsøy 4/12-82 (BGU). 1 ind.
Refshaii/Borge (stormdrevet) 20/10-83 (SAS medd. til OJH) .
Havlire (Puffinus puffinus). o 1 ind. Vikerodden, Asmaløy/Hvaler 11/8-82
(RGB). 0 1 ind . Vikerodden, Asmaløy/Hvaler 16/8-83 (RGB).
Havsule (Sula bassana). 1 ind. Vikerodden, Asmaløy/Hvaler 17/10-83 (GST).
1 ad . Veei/Borge (stormdrevet) 20/10-83 (EVE medd. til OJH). 1 juv. Akerøya/
Hvaler 23/10-83 (OJH,THU). 2 ad. Vikerodden , Asmaløy/Hvaler 1/11-83 (GST).
3 ad. Vikerodden, Asmaløy/Hvaler 6/11-83 (GST). Uvanlig mange havsuler
har blitt sett sør av Kirkøy/Hvaler høsten -83 (VBR) .
Storskarv (Phalacrocorax carbo}. 4 ind. Øra, Fredrikstad/ Borge 13/9-81
(MPE) . 1 ind. Persnes, Øra/Fredrikstad 18/5-83 (ESH) . 1 ind. Øra, Fredrikstad/
Borge 25/ 8-83 (ESH) . 1 ind. Øra, Fredrikstad/ Borge 13/ 9-83. 4 ind . Øra/ Fredrikstad 16. og 17/ 9-83 (MPE,ESH).
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) . o 1 ind . Landfasten, Asmaløy/ Hvaler
18/ 3-79 (RGB,ROL) . 0 1 ind . Fjøsken, Asmaløy/ Hvaler 29/ 3-81 (RGB,MGV,
PRV). o 1 ind . Akerøya/ Hvaler 10/ 4-82 (MPE,TES) . o 1 ind. Brattestø, Asmaløy/
Hvaler 23/ 10- 83 (OJH) .
·
Gråhegre (Ardea cinerea). 60+ ind. Øra, Fredrikstad/Borge 17/10-82 (ESH).
Sangsvane (Cygnus cygnus). 1 ind. ble observert på Øra, Fredrikstad/Borge
helt fram til8/5-81 (MPE). 1 (2-åring) Folkenborgb·ukta/Marker 4/6-83 (MGV,
GHA).
Sædgås (Anser fabalis). 7 ind. Skinnerflo øst, Råde/Rolvsøy 20/11-83 (GST).
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus). o 1 ind. Jeløy Radio/Moss 4/4-81
(RGB) . 0 7 ind. Akerøya/ Hvaler 19/5-83 (RGB) . 0 22 ind . Taskenlandet, Kurefjorden/ Råde 21/9-83 (KHE).
Kanadagås (Branta canadensis). Hekket Munkholmen , Glomma/Varteig -83
(6 unger}"(POS) . Hekket nord for Ørje, Rødenessjøen/ Marker juni -83 (7 unger)
(AHA) . 30 ind . Hærsetersjøen/ Trøgstad medio april -8~ (AHA).
Hvitkinngås (Branta leucopsis). o 1 ind . Rossnesbukta, Kurefjorden/ Rygge
12/ 4-82 (ADY,HFR) . 0 5 ind . Randholmen/ Kråkerøy medio juli -83 (OJH).
Snadderand (An as strepera) . o 1' hunn Akerøya/ Hvaler 17/ 4-82 (RGB,MPE) .
o 1 hann overvintret i Østerelven v/ Bekkhus og Fug levikbukta/ Kråkerøy og
Vaterland/ Fredrikstad vinteren 82/83 (sett av mange observatører). o 1 par
Gansrødbukta/Fredrikstad 7/ 5-83 (ESH). o 1 hann Kurefjorden Råde/ Rygge
3/9-83 (ESA,TSØ) .
Krikkand (Anas crecca). Overvintret Øra, Fredrikstad/Borge vinteren 82/83
(MPE).
Stokkand (Anas platyrhynchos). 1 hann delvis melanittisk Bekkhus/Kråkerøy
vinteren -83 (RGB,MPE).
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Knekkand (Anas querquedula). 1 par Bergsjøen/Halden 8/5-81 (HJU). 1 par
Øra, Fredrikstad/Borge 22/5-82 (MPE). 1 par Skipstadkilen/Hvaler 22/4-83
(RGB,MPE). 1 par Eng, Glomma/Skiptvedt 26/4-83 (GHA). 1 par Skinnerflo/
Råde 3/5-83 (GST).
Skjeand (Anas clypeata). o Hekking Hærsetersjøen/Trøgstad 21/5-83 (AHA).
Taffeland (Aythya ferina). 1 hann Akerøya/Hvaler 16/1-83 (JII). 1 par Skipstadkilen/Hvaler 23/5-83 (OKR). 28 ind. Gjølsjø/Marker 4/6-83 (25 hanner,
3 hunner) (MGV,GHA). 8 ind. Fuglevikbukta/Kråkerøy 14/11-83 (SLU,LOI,PHP).
Toppand (Aythya fuligula). 1 ind. Hafslundsøy/Tune 15/1-83 (JII). o Hekking
Hølevann/Marker 5.-6/7-83 (5 unger) (ALA).
Bergand (Aythya marila) . 1 par Øra, Fredrikstad/Borge 21/5-83 (ESH). 10 ind.
ytre skjærgård/Hvaler 28/5-83 (AHA).
Praktærfugl (Somateria spectabilis). o 1 hann Akerøya/Hvaler 19/5-83 (RGB).
Første funn i fylket i nyere tid. o 1 hann Teineskjær, Asmaløy/Hvaler 10/6-83
(RGB).
Lappfiskand (Mergus albellus). 0 3 ind. (1 hann, 2 hunner) Huthholmene/
Onsøy 30/3-80 (ROL). o 1 hunn Øra, Fredrikstad/Borge 5.-13/12-81 (MPE,
LMN). o 1 hunn Fuglevikbukta/Kråkerøy 29/3-25/4-83 (RLA,RGB,ESH ,SLU,
LOI,PHP m.fl.). 0 1 hunn Øra/Fredrikstad 19/4-83 (ESH).
Laksand (Mergus merganser). o Hekking Hølvannet/Rømskog 21/5-83 (egg i
kasse) (FLL medd. v/MGV). o Hekking Folkenborg, Rødenessjøen/Marker
5/7-83 (par + 5 unger) (ALA).

lsfugl (Foto: J. Bøhmer Olsen)
Vepsevåk (Pernis apivorus). o 1 ind. Skipstadsand/Hvaler 5/7-83 (AGB,AOL).
o 1 ind . Stenerudmyra og Gamleeriken Spydeberg/Hobøl16/7-83 ALA). o 1 ind.
Våifjellet/Spydeberg 17/7-83 (ALA).
Havørn (Haliaeetus albicilla). *1 subad. skutt Skjeberg høst 1982 (medd. av
PTB).
Sivhauk (Circus aeruginosus). 1 hann Arekilen/Hvaler 17/5-80 (MGV,PAV,
RTO). 1 hunn Dal/Borge 6/9-80 (MPE). 1 hunn Arekilen/Hvaler 23/5-81 (MGV).
1 hann Øra/Fredrikstad 19/4-83 (ESH) . 1 hunn Augeberghølen/Aåde 26/4-83
(GST). 1 hunn Gjølsjø/Marker 8/5-83 (ESH,AOL,MGV m.fl.). 1 juv. hunn Are-
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kilen/Hvaler 16/5-83 (GST) . 1 ind. Nordre Visterflo/Tune hadde tilhold her
stø rste delen av mai måned -83 (RRY) . 3 forskjellige sivhauker (1 ad. hunn o g
2 forskjellige juvenile) har blitt observert på Øra/Fredrikstad høsten 1983
{ESH ,KHE,SLU,RGB) .
Spurvehauk (Accipiter nisus). 9 ind. Skårakilen/Onsøy 18/9-83 (GST).
Fjellvåk (Buteo lagopus) . 1 ind . Hasle, Tune/Varteig 13/11-82 {RLA,RHA).
Kongeørn (Aquila chrysaetos) . o 1 juv. Asmaløy/Hvaler 13/4-82 {AGB). o 1 j uv.
Håkenby, Femsjø/Halden 19/4-83 {ESH). 0 1 juv. Ankerfjella/Halden 26/5-83
{JBO ,RSØ medd . tilJER).
Tårnfalk (Falco tinnunculus) . 1 ind. Vikerkilen/Hvaler 13/11-82 (ESH). 1 ind.
Øra, Fredrikstad/Borge 4. og 25/12-82 {MPE). Hekking på en lokalitet i Halden
kommune -83 {4 unger i fjellvegg) {OHS,EST).
Lerkefalk {Fal co subbuteo). o 1 ad. Ski pstadkilen/Hvaler 18/5-80 {AG B). o 1 ad.
Skipstadsand/Hvaler 8/5-81 {AGB). o 1 juv. SV-Asmaløy/Hvaler 8/8-81 {AGB).
o 1 ad. Akerøya/Hvaler 3/9-81 {AGB). o 1 ad. Kjøkøya/Kråkerøy 19/4-83 (RGB,
NBE) . o 1 ind. Akerøya/Hvaler 15/5-83 {MPE). o 1 ad. Øra/Fredrikstad 30/8-83
{MPE). 0 1 juv. Huser, Asmaløy/Hvaler 1/9-83 {MGV,ESH).
Jaktfalk (Fal co rusticolus). o 1 juv. Akerøya/Hvaler 8/10-78 {AGB,AOL) . o 1 ad.
Akerøya/Hvaler 20/3-83 (RGB) .
Vandrefalk {Falco peregrinus). 0 1 juv. Akerøya/Hvaler 12/10-79 {AGB) . 0 1
hunn Øra/Fredrikstad 21/7-83 {MPE).
Jerpe (Bonasa bonasia) . 3 ind. Hølvannet/Rømskog 24/4-83 (AHÆ,JST medd .
til AHA). 1 ind. Frøne/Aakkestad 11/6-83 (THR). 1 ind. Budalsvika/Halden
11/9-83 {TST) . 1 ind. Lundsneset/Aremark 5/11-83 {TST).
Storfugl (Tetrao urogallus). 1 tiur Huser, Asmaløy/Hvaler 26/4-83 {kurtiserte
fasanhøner) {HKO) .
Vannrikse (Aallus aquaticus). 2 ind . {spillte) Arekilen/Hvaler 20/4-83 (AHA,
GLI) . 2 ind. (spillte) Augeberghølen/Aåde 26/5-83 (GST) . 1 ind. (spillte)
Ørmenneset!Onsøy 30/5, 1. og 19/6-83 (ESH) . 1 ind. (spillte) Lille Ørmen bro/
Onsøy 30/5-83 (ESH) . 1 ind. (spillte) Kjølberg bro/Onsøy 19/6-83 {ESH). 1 ind .
Øra, Fredrikstad/Borge 21/8-83 (ESH) . 1 ind. Skårakilen/Onsøy 5/9-83 (GST).
Myrrikse (Porzana porzana) . 0 2 ind. (spillte) Seutelven , Onsøy/ Fredrikstad
27/5-81 (RGB,ROL ,MPE) .
Sivhøne (Gallinula chloropus). Hekking Kalnesdammen/Tune 27/6-83 {2 revir
+ reir m/egg) (RLA,JER,MGV) .
Tjeld (Haematopus ostralegus) . 1 ind . Akerøya/Hvaler 16/1-83 (JII) . 4 ind.
Sauholmen/Hvaler 23/1-83 (FJO medd . til HAS).
Avosett (Aecurvirostra avosetta) . o 2 ind. Visterflo N/Tune sept. 1964 (RR Y).
0
3 ind. Visterflo N/Tune høst -64 (JII) . 0 1 ind. SV-Asmaløy/Hvaler 10/5-80
{RGB) . 0 1 ind . Huser, Asmaløy/Hvaler 1/4-82 (THE,HAS). 0 2 ind. Øra/Fredrikstad 2/5-83' (MPE) .
Dverglo {Charadrius dubius). 1 ind. (varslet) på en lokalitet i Tune 4/6-82
(ALA) . 13 ind. Øra/Fredrikstad 11/7-82 (MPE) . 14 ind. Øra/Fredrikstad 21 / 583 {MPE) . *4 par hekket i Fredrikstad kommune mai-juni -83 (RGB,ROL). 1 ad.
{varslet) på en lokalitet i Tune 27/6-83 {MGV).
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Sandlo (Charadrius hiaticula). 41 ind . Øra/Fredrikstad 11/8-83 (MPE).
Boltit (Charadrius morinellus). 0 1 ind. Øra/Fredrikstad 16/6- 80 (RGB). o 1 ind.
Akerøya/Hvaler 14/9-81 (MGV). 0 3 ind Akerøya/Hvaler 20/5-83 (RGB) .
Po!arsnipe (Calidris canutus). 2 ind . Akerøya/Hvaler 13/5-83 (MGV).
Sandløper (Calidris alba). 3+ ind . Vikerkilen/Hvaler 12/9-83 (ESH) .
overgsnipe (Calidris minuta). 33 ind. Øra/Fredrikstad 31/8-81 (RGB,ROL,
MPE). 32 ind. Øra/Fredrikstad 3/9-81 (M PE,ROL,RGB).
Temmincksnipe (Calidris temminckii) . 23 ind. Øra/Fredrikstad 25/5-82 (MPE) .
18 ind . Øra/Fredrikstad 18/5-83 (ESH).
Fjæreplytt (Calidris maritima) . 26 ind . Akerøya/Hvaler 25/3-79 (RGB). 30 ind.
Store Heiribba/Hvaler 29/3-81 (GST m.fl.) .
Fjellmyrløper (Limicola falcinellus). *1 ind. Øra/Fredrikstad 11.-20/8-83 (MPE,
RGB,SLU m.fl.) .
Brushane (Philomachus pugnax). 1 hann mobbet rødstilk Hansemakerkilen/
Skjeberg 7. og 8/6-83 (MGV,GHA).
Kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus). o 1 ind. Øra/Fredrikstad 11/11 - 79
(RGB ,ROL). o 1 ind. Skårakilen/Onsøy 26. og 28/9-80 (GST). o 1-2 ind. Skårakilen/Onsøy 27/9-80 (GST). 0 2 ind. Øra/Fredrikstad 26/7-81 (MPE). 0 1 ind.
Øra/Fredrikstad 3/11-81 (MPE,LMN). 0 1 ind. Øra/Fredrikstad 4/5-82 (MPE).
o 1 ind. Akerøya/Hvaler 27/3-83 (MGV m.fl.). o 1 ind . Akerøya/Hvaler 2/4-83
(MGV m.fl.) . o 1 ind. Akerøya/Hvaler 30/4-83 (RGB). o 1 ind. Skårakilen/Onsøy
medio mai -83 (JAA) . o 1 ind . Vikerkilen/Hvaler 25/6-83 (RGB). 0 3 ind. Skårakilen/Onsøy 25/8-83 (GST). o 1 i nd. Skåraki Ien/Onsøy 30/8-83 (GST). *1-2 i nd .
(1 ringmerket) Skårakilen/Onsøy 7/10-83 (GST). 0 1 ind. Skårakilen/Onsøy
8/10 og 1/11-83 (GST) .
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago). 70+ md. Øra/Fredrikstad 7/8-83 (MPE).
80+ ind. Øra/Fredrikstad 9/8-83 (ESH ).
Oobbeltbekkasin (Gallinago media). o 1 ind. Øra/Fredrikstad 19/5-80 (RGB).
o 1 ind. Vestvannet/Tune 30/7-83 (RLA). o 1 ind. Skipstadkilen/Hvaler 7/9-83
(MGV).
Rugde (Scolopax rusticola). Hekking Nygaardsmoa/Kråkerøy 15/6-81 (1 ad.
+ 1 pull ) (MBR) . 1 ind. mobbet spurvehauk Vesterøy/Hvaler 15/5-83 (RLA).
Svarthalespove (Li mosa limosa) . os ind. Øra/Fredrikstad 13/5-80 (RGB,ROL).
0
2 ind. Øra/Fredrikstad 19/5-80 (RGB,ROL). 0 1 ind. SV-Asmaløy/Hvaler 6/482 (RGB) . 0 2 ind. Øra/Fredrikstad 9.-15/4-82 (M PE). 0 2 ind. Øra/Fredrikstad
6.-11/5-82 (MPE). o 3 ind . Hestholmen, Øra/Fredrikstad 24/5-83 (OJH,OKR,
IJA). *4 ind. Øra/Fredrikstad 27/8-83 (M PE). 0 2 ind. Øra/Fredrikstad 28/8-83
(MPE). o 1 ind. Kanaholmen/Rygge 8/9-83 (KHE) . o 1 ind. Øra/Fredrikstad
11. og 13/9-83 (MPE,ESH).
Lappspove (Limosa lapponica). 92 ind . Hestevold holme/Råde 4/5-83 (ESH).
62 ind. Hestevold holme/Råde 5/5-83 (ESH).
Småspove (Numenius phaeopus) . 170 ind. Akerøya/Hvaler 7/5-83 (RGB,MPE).
Storspove (Numenius arquata). Hekking (3 revir, 1 reir m/3 egg) N. Sletter/
Råde 23/5-83 (RRY,HRY, HSC). 1 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 13/11-83 (KHE).
Rødstilk (Tringa totanus). 1 ind. Akerøya/Hvaler 24.-25/2-83 (RGB) . Overvintret trolig her 82/83 (MPE).
Gluttsnipe (Tringa nebularia) . 32 ind. SV-Asmaløy/Hvaler 29/7-83 (MGV,RGB) .
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Nattergal

(Foto : Morten Viker)

Steinvender (Arenaria interpres). Hekkeplasser mai -83: 2 par Akerøya/ Hvaler
2 par Skjellholmen/Hvaler, 1 par Kværnskjær/Hvaler, 1 par Mule/Kråkerøy ,
1 par Møren/Hvaler, 1 par Heia/Hvaler, 2 par Gåseskjær N/Onsøy (alle OJH),
1 par Taralden/Rygge (ULU).
Svømmesnipe (Phalaropus lobatus) . o 1 ind . Øra/Fredrikstad 12. og 13/8-80
(MPE,ROL,MKR) . 0 1 ind. Øra/ Fredrikstad 17/ 6-82 (MPE).
Polarjo (Stercorarius pomarinus). o 1 lyst ind . Akerøya/ Hvaler 3/ 5-83 (RGB) .
Tyvjo (Stercorarius parasiticus). 1 mørkt ind. Vikerodden/ Hvaler 14/ 11-82
(PRV m.fl.).
Storjo (Stercorarius skua) . o 2 ind. Vikerodden/ Hvaler 25/ 7-81 (RGB). o 3+ ind.
Akerøya/Hvaler 4/4-82 (RGB,MPE). o 1 ind. Vikerodden/Hvaler 11/8-82
(RGB). o 1 ind. Akerøya/Hvaler 20/11-82 (RGB) . o 1 ind. Øra/Fredrikstad 4/1282 (MPE). o 1 ind. Vikerodden/Hvaler 2/8-83 (RGB). 0 2 ind. Vikerodden/Hvaler
16/ 8-83 (RGB).
Dvergmåke (Larus minutus). o 1 juv. (forkommen) Fjeldberg/ Fredrikstad
18/ 9-83 (LBU).
Hettemåke (Larus ridibundus) . 1 ind. Ørakaia/ Fredrikstad 6/ 1-83 (RGB).
3 ind. Gressvik fergested / Onsøy 15/ 1-83 (GST,SLU). 3 ind . Krossnes/ Onsøy
15/ 1-83 (GST,SLU) . 4 ind. Krokstadfjorden / Råde 15/l-83 (GST ,SLU). 1000
ind. Femsjø/Halden 19/4-83 (ESH).
Polarmåke (Larus hyperboreus). 0 1 ind . Teineskjær, Asmaløy/Hvaler22/3-81
(RGB,ROL,MPE) . 1 ind. Øra/Fredrikstad 7.-9/ 12-82 (RGB,MPE). 0 1 ad. Akerøya/ Hvaler 8/ 3-83 (RGB) . 0 1 ind. Akerøya/ Hvaler 6/ 3-83 (RGB). o 1 ind . Akerøya/ Hvaler 22 .-25/ 4-83 (RGB,MPE,RBO) . o 1 ind. Kongsten fotballbane/
Fredrikstad 17/ 4-83 (MPE).
Krykkje (Rissa tridactyla) . 150+ ind. Vikerodden/ Hvaler 6/ 11-83 (GST). 200
ind . Vikerodden 17/10-83 (GST).
Rovterne (Sterna caspia). 0 2 ind. Øra/Fredrikstad 1/6-79 (RGB). o 1 ind.
A l holmene/Hvaler 9/5-82 (ESA). o 1 ind. Skipstadsand/Hvaler 27/7-82 (RGB).

41

Splitterne (Sterna sandvicensis). o 2 ind. Land fasten, Asmaløy/Hvaler 15/6-80
(RGB,ROL) . 0 4 ind. Landfasten, Asmaløy/Hvaler 22/7-80 (RGB ,ROL). 0 2 ad.
SV-Asmaløy/Hvaler 18/6-83 (RGB). o 1 ad. SV-Asmaløy/ Hvaler 24/6-83 (RGB).
o 3 ad . SV-Asmaløy/Hvaler 25/6-83 (RGB). o 1 ad. SV-Asmaløy/Hvaler 6/8-83
(RGB) .
Makrellterne (Sterna hirundo) .. 1 ind. Vikerkilen/ Hvaler 23/ 4-83 (ESH).
Dvergterne (Sterna albifrons) . o 1 ad. Øra/Fredrikstad 25/9-81 (MPE).
Teist (Cepphus grylle) . 23 ind. Heia/ Hvaler 28/5-83 (AHA) .
Alkekonge (Alle alle). 3 ind . Akerøya/ Hvaler 10/3-83 (RGB) . «Noen» Okserødkilen/Onsøy ca. 31/10-83 (SJE medd . til GST) . 40+ ind. Alnedypet/Hvaler
4/ 11 -83 (THE) . ••Flere hundre" Skjebergkilen/Skjeberg 9/11-83 (RRY).
Lunde (Fratercula arctica). 1 juv. Tisler/ Hvaler 8/11-83 (GST,MGV,RGB,MPE).
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto). 75 ind . Øraveien/ Fredrikstad 10/ 2-83
(MPE,RGB).
Turteldue (Streptopelia turtur) . 0 2 ind . Øra/ Fredrikstad 19/5-80 (RGB ,ROL) .
0
1 ind . Skipstadkilen/ Hvaler 27/7-80 (RGB ,RSØ) . 0 1 ind. Brenne/ Hval er
10/6-83 (VBR).
Snøugle (Nyctea scandiaca). 1 ind. Nipeholmen, Hafsl undsøy/Tune med io
desember 1961 (skadet, senere død) (KAR medd. til TWI) .
Haukugle (Surnia ulula). Det foreligger mange observasjoner av arten fra
invasjonen høsten 1983, disse vil bli publisert i egen artikkel i nr. 2/84.
Spurveugle (Giaucidium passerinum) . 1 ind. v/Brekke gård/ Rakkestad 9. og
17/11-81 (POS). 1 ind. Skipstadsand/Hvaler 23/4-82 (RGB,NBE). 1 ind. Store
Kvernøya, Vansjø/ Moss 9/ 7-82 (KHE). 1 ind. Ryen/ Tune 15/1 1-83 (RRY,HRY).
Jordugle (Asio flammeus) . 1 ind. sett daglig i perioden 25/ 5- 25/ 6-83 Skipstadkilen/Hvaler (RGB,MGV,HKO).
lsfugl (Aicedo atthis) . o Hekk ing (2 kull) på en lokal itet i Halden kommune 5/6
og 25/7- 77 (IJA) . o 1 ind. Solli/Tune 13/9-79 (RRY) . o 1 ind. Fredrikstad fergested/Fredrikstad 19/1-83 (EEI) . o 1 ind . på lokalitet i Hal den ko mmune 31/3-83
(RAN,PMA medd. tilJER) .
Hærfugl (Upupa epops). 0 1 ind . Skipstad/Hvaler 2/11-82 (RGB).
Gråspett (Picus canus). o 1 ind. nord for Sølvstu/Tune 27/3-83 (RLA) .
Tretåspett (Picoides trid actylus). 1 hann Talbergsundet/ Borge april 1977
(MPE). 1 hunn Sarpsborgmarka/Tune 7/12-81 (RLA).
Trelerke (Lullula arborea). 1 ind. (sang) Oredalsåsen/Fredrikstad mai -82
(OKR) . 1 ind . (sang) N. Glosli/Borge april-82 (OJH) . 1 ind. (sang) Skremmelia/Borge 3/4- 82 (HKA). 1 ind. (sang) Langvikkilen/Borge mai -82 (TH U) .
2 ind. (sang) Haugenfeltet/Borge mai -82 (THU) . 1 ind. (sang) Skipstadsand/
Hval er 28/3-82 (RGB). 1 ind . (sang) Skipstad/Hvaler 28/3-82 (RGB). 12 ind.
To rsnes/Borge 3/4-82 (RGB) . 2-3 ind. (sang) Rørfjeii/Råde apri l -82 (ULU) .
2 ind. (sang) Tomb/Råde ap ril - 82 (ULU) . 1-2 ind. (sang) Bossum/ Onsøy apri l
-82 (ULU). o Hekking Nygaardsmoa/ Kråkerøy 11/5-82 (reir m/4 unger) (M BR).
1 ind . Akerøya/Hvaler 24/2-83 (RGB ). 1 ind . (sang) Hankø/Onsøy 4/4-83
(PBU). 1 ind . (sang) Østre myra/ Bo rg e 3/4-83 (I JA). 1 ind . (sang) 3d je Bjørndalsdam/Fredrikstad april-83 (ABJ,OKR). 1 ind. (sang) Bjørnevåge n/ Kråkerøy 15/4- 83 (MGV,RHA) . 1 ind . (sang ) Rørfjeii/ Onsøy 24/4-83 (GST). 2 ind.
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(sang) Arekilen/Hvaler april -83 (VBR). 1 ind . (sang) Botnekilen/Hvaler april
-83 (VBR). 1 ind . (sang) Korshavn/Hvaler april -83 (VBR). 2 ind. (sang) Trekanten/Hvaler 15/4-83 (IJA,OJH). 1 ind. (sang) Slårød/Fredrikstad april -83
(ABJ). 1 ind. (sang) Lyngstien/Kråkerøy april -83 (ABJ). 1 ind . (sang) Trondalfjella/Onsøy 26/4-83 (GST) . 1 ind. (sang) Knardai/Halden hele våren -83
(BAN,JBO). 2 ind. (sang) Korsetfjella/Halden hele våren -83 (YNI). 4 ind. Øra/
Fredrikstad 1/4-83 (ESH).1 ind. Rød, Asmaløy/Hvaler 31/8-83 (RGB) . 1 ind.
Skårakilen/Onsøy 23/9-83 (GST,ESH).
Fjellerke (Eremophila alpestris). o 1 ind. Akerøya/Hvaler 3/4-80 (RGB,ROL).
o 1 ind . Huser, Asmaløy/Hvaler 26/10-80 (PRV,MGV). o 1 ind. Huser, Asmaløy/
Hvaler 15/4-81 (PRV,MGV). o 3 ind. Skipstadkilen/Hvaler 22/4-83 (RGB,MPE).
Tartarpiplerke (Anthus novaseelandiae) . o 1 ind. Jeløy Radio/Moss 7/10-82
(RBO).
Lappiplerke (Anthus cervinus). o 1 ind. Akerøya/Hvaler 29/5-83 (RGB).
Gulerle (Motacilla flava). 100-300 ind. daglig Skårakilen/Onsøy i perioden
27/8- 5/9-83 (105 ringmerket i denne perioden) (GST). 225+ ind. Skipstadkilen/Hvaler 25/8-83 (RGB). 300+ ind. Skipstadkilen/Hvaler 18/8-83 (MGV).
Vintererle (Motacilla cinerea). Hekking (2 kull) Remmen/Halden 23/5 og 2/682 (IJA) . Hekking (4 unger) Agårdselva/Tune 20/7-82 (RLA). 1 ind. Akerøya/
Hvaler 21/3-83 (RGB). 1 ind. Tistedal/Halden 1/4-83 (TST). 2 ind. Fosseløkka/
Halden 3/4-83 (JER). 1 ind. Fosseløkka/Halden 6/4-83 (JER). 2 ind. Ørebekken/Halden 16/4-83 (JER). 2 ind. Agårdselva/Tune 8/7-83 (RLA). 1 juv .
Vrangsfoss/Spydeberg 1717-83 ( RLA). Hekking Kåtorpfossen/Eidsberg -83
(AHA). Hekking Benzen, Brattfoss/Eidsberg juni/juli -83 (KTØ).
Linerle (Motacilla alba). 1 ind. Øra/Fredrikstad 7-10/12-82 (MPE).
Svartryggerle (Motacilla alba yarellii) . o 1 hann Glemmen videregående skole/
Fredrikstad 23/4-82 (MPE). Første kjente funn i fylket i nyere tid.
Nattergal (Luscinia luscinia). 1 ind. (sang) Høyden/Moss 26/5-83 (KHE).
1 ind . Akerøya/Hvaler 28/5-83 (RGB). 1 ind. (sang) Bogslunden/Rygge 3031/5-83 (WHO medd . til WHA). 1 ind. (sang) Rådest ./Råde -83 (FLL) . 2 ind.
(sang) Augeberghølen/Råde 1/6-83 (FLL). 1 ind. (sang) Parsellhagen
v/Mysenelva/Eidsberg ultimo juni -83 (ØRU medd. til AHA). 1 ind. ringmerket
Skipstadkilen/Hvaler 9/8-83 (MGV).
Blåstrupe (Luscinia svecica). 8-10 ind. daglig i Skårakilen/Onsøy i perioden
24/8-20/9-83 (22 ind. ringmerket) (GST).

Svart rødstjert
(Foto : Morten Viker)
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Svartrødstjert (Phoenicurus ochruros) . *1 hann (2 årig) ring merket Akerøya/
Hvaler 1/ 4-83 (AOS). o 1 hann (2 årig) Akerøya/Hvaler 19/4-83 (RGB,MPE,
PRV) . *1 hunn ring merket Akerøya/Hvaler 27/4-83 (RGB,MPE) . o 1 hunn
Aven/Råde 29/5-83 (GST m.fl.). o 1 hann Skipstadsand/Hvaler 27/7-83 (RGB).
Ringtrost (Turdus torquatus) . 5 ind. Dillingøy/ Moss 17/ 4-83. 1 av disse var
partiell albino med hvite felter på hode, nakke og rygg (SRU).
Gresshoppesanger (Locustella naevia). o 1 ind . (sang) Råde st./Råde 27/5-81
(RGB,ROL,MPE). 0 1 ind . (sang) Augeberghølen/ Råde 16/ 6-82 (MPE). *1 ind.
(sang) Østgård i Berg/Halden 17-25/6-83. Biotopen ødelagt midt i hekkesesongen (JER,GHA,JBO m.fl.).
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus). 1 ind. Skårakilen/Onsøy 3/5-83
(GST). 2 ind. (sang) Hærsetersjøen/Trøgstad 19/6-83 (ESH).
Myrsanger (Acrocephalus palustris). 0 Hekking N. Visterflo/Tune 17/6-82
(3 egg) (RRY). 2 ind. (sang) Øra, Fredrikstad/Borge 29/6-82 (MPE) . 1 ind.
(sang) Veumbekken/Fredrikstad 16/6-82 (MPE). 1 ind. (sang) Augeberghølen/
Råde 15. og 24/6-82 (MPE) . 1 ind . (sang) øst for Jørngård, Berg/Halden 23/683 (JER). 1 ind. (sang) øst forTotorp, Berg/Halden 23/6-83 (JER) . 2 ind. (sang)
mellom Totorp og Nordby, Berg/Halden 24/6-83 (JER). 1 ind. (sang) Østgård,
Berg/Halden 25/6-83 (JER). 6 ind. ring merket Skårakilen/Onsøy 3/8-83 (GST).
13 ind. ringmerket Skårakilen/Onsøy i perioden 10/8-14/9-83 (GST). 1 ind.
(sang) Botnekilen/Hvaler 14/6-83 (RLA,MGV) . 2 revir Sollielva/Rolvsøy juli
-83 (RLA) . 1 ind. (sang) Sellebakk/Borge 20/6-83 (ROL). 1 ind . (sang) Kongsten fort/Fredrikstad 17-26/6-83 (MPE). 1 ind. (sang) Byens Marker/Fredrikstad 18-19/6-83 (MPE) . 1 ind. (sang) Kallera/ Kråkerøy 22/5-83 (RHA) . 1 ind.
(sang) Råde st/Råde 3/6-83 (MGV,GHA). 3 ind. (sang) Buertjern/ Skjeberg
4/6-83 (MGV,GHA). 1 ind. (sang) Øby, lsesjø N/Skjeberg 4/6-83 (MGV,GHA) .
1 ind . (sang) Folkenborg/Marker 4/ 6-83 (MGV,GHA). 1 ind. (sang) Visterflo N/
Rol vsøy 27/6-83 (RRY,HRY m.fl.).
Hauksanger (Sylvia nisoria). o 1 ind. (1 .åring) ring merket Akerøya/Hvaler
2-3/9-81 (RGB).
Tornsanger (Sylvia communis). 1 ind . Akerøya/Hvaler 13/ 4-81 (MGV,PRV).
Munk (Sylvia atricapilla). 1 hann Kongsten/Fredrikstad 11/12-82 (MPE).
Stjertmeis (Aegithalos caudatus). Hekking Kilemyra, Asmaløy/Hvaler april
-82 (unger) (HRS,AHE). Hekking Dillingøy/Moss 30/5-83 (unger) (SRU) .
Pirol (Oriolus oriolus). o 1 par Brenne, Kirkøy/Hvaler primo og medio mai
1981 og 1982 (hannen sang) (VBR). o 1 han n Randholmen/Kråkerøy 26/51/6-81 (sang) (OJH). 0 1 hann (sang) Gravningen, Asmaløy/Hvaler 7/6-83
(RGB).
Varsler (lanius excubitor). 1 ind . Øra, Fredrikstad/Borge 30/1-83 (MPE).
1 ind. Hestevold holme/Råde 12/2-83 (MGV m.fl.). 6 ind. Visterflo N/Tune
18/10-83 (RRY,HRY) .
Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes). 1 ind. Håkenby/Halden 19/4-83 (ESH).
1 ind. nær Femsjø/Halden 16/5-83 (ESH).
Kornkråke (Corvus frugilegus). 2 ind. Remmen/Halden 4/5-82 (ESH). 2 ind.
Remmen/Halden 11 /5-82 (HJB). 4 ind. Akerøya/Hvaler 19/3-83 (RGB,MPE).
1 ind. Sannesundsbroa/Sarpsborg 13/11-83 (TBJ).
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Stær (Sturnus vulgaris). 30-40 ind . overvintret Øra/Fredrikstad vinteren 82/83
(MPE).
Stillits (Carduelis carduelis). 3 ind. Asebu, Asmaløy/Hvaler 25/12-81 (HRS).
3 ind. Solli/Tune 17/1-81 (RLA). 2 ind. Skårakilen/Onsøy 8/10-83 (GST).
Polarsisik (Carduelis hornemanni). o 1 ind. Langøya/Kråkerøy medio desember -82 (RHA).
Båndkorsnebb (Loxia leucoptera). o 1 ind. Akerøya/Hvaler 24/2-83 (RGB) .
0
2 ind. Akerøya/Hvaler 12/3-83 (MPE).
Rosenfink (Carpodacus erythrinus). o 1 hann Hæravassdraget/Trøgstad 5/682 (JII,TBI). o4 ind. (3 sang) Hærsetersjøen/Trøgstad 19/6-83 (ESH). 0 1 ind .
Slevik/Onsøy 20/7-83 (SLU,LOI). 0 Hekking Visterflo N/Tune (5 egg) 5-7/ 683 (RRY,HRY,HSC). o 1 hann Skipstadkilen/Hvaler 10/6-83 (RGB). o 1 hann
lsegran/Fredrikstad 1/6-83 (RGB).
Dompap (Pyrrhula py rrhula). Hekking Skipstad/Hvaler juni -83 (RGB).
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes). o 1 ind. Akerøya/Hvaler 11 /483 (RGB) .
Snøspurv (Piectrophenax nivalis). 150+ ind. Dillingøy/Moss 1/4-83 (SRU) .
180+ ind. Øra/Fredrikstad 5/4-83 (ESH).
Hortulan (Emberiza hortulana). o 1 hann ring merket Akerøya/Hvaler 8-9/5-81
(RGB m.fl.). o 1 ind. Ryen/Tune april -82 (HRY) . o3 hanner Akerøya/Hvaler
15/5-83 (RGB m.fl.). 0 1 ind . Stordal/Skjeberg 7/5-83 (RLA).

OBSERVATØRER:
ABJ-Arne Bjørgan , Kråkerøy . ADV-Arve Dyresen , Gressvik . AHA- Atle Haga, Slitu. AHE-Arn finn
Helgesen, Fredrikstad. AOS-Akerøya orn. stasjon, Hvaler. SAN-Bård Andersen, Halden. BGUBjørn Gundersen, Kråkerøy. EEI-Einar Eilertsen, Fredrikstad. ESA-Erik Sandersen, Fredrikstad .
ESH-Egil Sankey Hansen, Fredrikstad. EST-Espen Stensrud, Halden. EVE-Eri k Ve el, Borge. FJOFinn Johansen. FLL- Fredr ikstad lokallag av NOF. GHA-Geir Hardeng, Fredrikstad. GLI-Gunnar
Lid , Oslo. GST-Geir Stenmark, Ski. HFR-Harald Frantzen. Fredrikstad. HJB-Hans J. Bjerkely.
HKA-Hermod Karlsen, Oslo. HKO-Helge Kolbeinsen, Hvaler. HAS-Harald A. Solvang, Hvaler.
HRY-Harald Ryen, Tune. HSC-Harald Schi lle, Tune. !JA-I ngar J. Andersen, Kråkerøy. JAAJostein Aaserud , Fredrikstad. JBO-Jørn Bøhmer Olsen, Halden. JER-Johnny Eriksen, Halden.
Jfi-Jan Ingar Iversen, Rolvsøy. JST-Johnny Steen , Eidsberg. KAR-Karl Arnesen. KHE-Kai Hermansen, Borge. KTØ-Kai Tønsberg, Eidsberg. LBU-Leiv Bunes, Onsøy. LMN-Lars Morten Nilsen.
Borge. LOI-Lasse O. lrvam, Kråkerøy. MBR-Morten Brandsnes, Hamar. MGV-Morten G. Viker,
Kråkerøy. MKR-Magne Kristiansen, Fredrikstad. MPE-Magne Pettersen, Fredrikstad. NBE-N in a
Berg, Fredrikstad. OHS-Oie H. Stensrud, Halden. OJH-Oie Jørgen Hanssen, Borge. OKR-Ottar
Krohn , Fredrikstad. PBU-Pål Bugge, Hvaler. PHP-Pål Henning Pettersen, Kråkerøy. PMA- Pål
Magnussen. POS-Per Otto Suther, Rakkestad. PRV-Per Richard Viker, Kråkerøy. PTB-Per T .
Berglund. Greåker. RAN-Rune Andreassen. RBO-Rune Botnermyr, Moss. RGB-Aune G. Bosy,
Fredrikstad. RHA-Roy Henning Andersen, Kråkerøy. RHÆ-Raymond Hærland, Eidsberg. ALARunar Larsen, Oslo. ROL-Roar Olsen, Borge. RPE-Reinhard Pedersen, Halden. RRY-Reidar
Ryen, Tune. RSØ-Rolf Sørensen , Fredrikstad. RTO-Rune Torgersen, Kråkerøy. SIH-Svein l.
Hansen . SJE-Sten Jensen. SLU-Sebastian Ludvigsen , Kråkerøy. SAU-Svein Austad, Moss. SASSvein Astrøm, Borge. TBI-Torunn B. Iversen , Rolvsøy. TBJ-Terje Bjørnland, Sarpsborg. TESTerje Strand , Borge. THE-Tormod Helgesen, Hvaler. THR-Tor Harald Ringsby, Rakkestad. THUTore Hunn, Borge. TSK-Trond Skovd ah l, Moss. TST-Tor Strøm, Halden. TSØ-Tor Sørlie, Fredrikstad. TWI-T. Wilhelmsen . ULU-Uif Lucasen, Råde. VBR-Vidar Brenne, Hvaler. WHA-We nche
Hardeng, Fredrikstad. WHO-Wessel-Holst, Rygge. YNI-Yngvar Nilsen. ØRU-Øystein Ruud,
Mysen. ÅER -Åshild Eriksen, Halden.
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St~ren~tt

frø ØOF

ved Arne Bjørgan
Dette blir en kort oversikt over hva
som har vært behandlet i styret
siste halvår. Siden august har det
vært arrangert 5 styremøter.
En viktig sak i begynnelsen av
høsten var anskaffelse av foreningslokale . Vi fikk et brukbart tilbud,
men det var allikevel mye som
skulle avklares. Vi måtte vurdere
om det var behov for et lokale, om
det var økonomisk grunnlag og i
tilfelle hvordan det skulle finansieres. Lokallagene til ØN og ØOF i
Fredrik stad gikk så inn som leietagere sammen med fylkesforeningen. Vi får dessuten økonomisk
støtte av VVF. Enkeltmedlemmer
er også blitt spu rt om å yte økonomisk hjelp, noe som har vist seg
å lykkes. Vi håper selvfølgelig at
dette blir for en overgangsperiode.
ØOF har endelig klart å skaffe en
koordinator for vinterfugltellingene,
og den som har påtatt seg oppdraget er Robert Houtman fra
Askim. Vi håper at disse tellingene
kommer skikkelig i gang neste
vinter.
Vi har vært inne på jdkt- og eggsamlingsproblematikken i forbindelse med rovfugl spesielt. Vi kom-

mer tilbake med artikkel og delvis
foreningsmøte til våren.
Enhuuskilen på Kråkerøy har vært
gjenstand for en uttalelse fra oss.
Her har vi uttalt oss om de ornitologiske verdiene i området og utnyttelsen av slike områder generelt.
Vi kom sent inn i bildet her, men
håper at utbyggingen blir moderert.
Hele året har vi hatt et nært forhold
til Miljøvernavdelingen i fylket.
Dette resulterer bl.a. i trykksaker/
brosjyrer om Øra og Kurefjorden.
Dessuten har det ført til at våre
medlemmer har vært delaktige i
våtmarksregistreringer i 1983.
Tidsskriftet har vært drøftet, og
dette heftet er delvis et resultat av
dette.
Videre har styret vedtatt å ta et
prøveår i å samarbeide med Akerøya Ornitologiske Stasjon. Begge
parter vil sannsynligvis ha fordeler
av dette.
Morten Viker har av styret vært
engasjert i en brev-veksling angående en noe tvilsom orienteringsspalte i «VillmarksliV>> med aktuelle
fugleobservasjoner. Vi er imot en
sl ik spalte og har bl.a. fått støtte
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fra NOF sentralt.
På siste styremøte vedtok vi forøvrig å informere menigmann om
aktuelle fredninger. l denne omgang spesielt for jegere forklare
den store bestanden av alkefugl i

Oslofjorden siste høst.
Vi går nå inn i det nye året med
tanker om hvordan vi skal skaffe
oss penger til drift i 1984. Vi er b l. a.
lovet mindre støtte fra den offent1ige sektor.

St~ren~tt
ved Roar Eilertsen
Tradisjonen tro- vi håper ihvertfall
det blir en tradisjon- åpnet ØN høstaktivitetene med et seminar på Arisholmen.
Her ble samlet folk fra de ulike styrer
og utvalg innen organisasjonen.
Tilstede var også Cathrine Søberg
og Arild Adnem fra sekretariatet i
NNV, Arne Bjørgan fra ØOF og endel andre interesserte.
En rekke sider ved organisasjonsdriften ble drøftet, ikke minst verving og økonomi. Hyggelig var det
også at kontakter ble knyttet mellom lokallaga, og mellom lokallag,
fylkeslag og landssekretariat.
Opprettelse av Naturvernkontoret
og omorganisering av tidsskriftet
har vært styrets hodebry høsten 83.
Hodebry, men av positiv art, har
vært salg av «Vandringer i Østfoldnaturen» til medlemmer. Resultatet
har blitt noen kjærkomne kroner til
kontoret og tidsskriftet.
Gjennom massemedia kjenner de
fleste til politiets aksjon mot bladet
«Ikkevold». G{ennom en husransaking hos Jørgen «Ise», vår redaktør,
ble medlemsarkivet til ØN tatt med i
«dragsuget», dvs. at det ble beslaglagt. Kriminalsjef Arne Huse lovet

straks etter å gi en skriftlig henvendelse til ØN's medlemmer om at
deres navn ikke var kopiert og reg istrert. Senere har vi fått vite at Huse
ikke hadde kontroll over sine tropper under aksjonen. - Og han ha r
ennå ikke turt gi oss noen erklæring
på at vår organisasjon er avkrim inalisert.
ØN har avgitt utalelse vedr. plassering av ny idrettsbane på Kråke røy. Styret har diskutert strategi for
vern av vegetasjonen langs bekker
i kulturlandskapet. Saker som ny
trase på E-6 i Råde/Tune og oljeledning gjennom fylket følges opp.
Fylkesmannens miljøvernetat har
fått ris for manglende arbeid med
vern av truede plantearter i fylket.
FOA- renseanlegget i Nedre Glomma ser ut til å bli ytterligere forsinket.
Styret vil måtte følge opp denne
saken fordi fagrapporter tyder på
økende forurensning i Hvaler/
Singlefjordbassenget. Denne situasjonen er særlig urovekkende fordi
kloakken nå etterhvert blir konsentrert om Glommas østre utløp urenset!
Kontakten med miljøvernavdelingen
i fylket er fremdeles svært god.
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Møte er avholdt i høst, og synspunkter er drøftet. Fylket er interessert i faglig bistand på en rekke områder, ikke minst innen våtmarkssektoren.
Ytre Oslofjord- utvalget som består
av repr. fra miljøverndepartementet
og fylker og kommuner rundt
fjorden arbeider for tiden med naturforvaltning. ØN har deltatt i et
informasjons- og debattmøte.
ØN og lokallagene Halden og Fredrikstad har avgitt uttalelse om innstillingen fra organisasjonsutvalget
i NNV. Kort oppsummert ønsker vi

uforandret eller lavere kontingent,
og at en større prosent av denne tilbakeføres til fylkes- og lokallaga.
Vi etterlyser bedre service og medlemspleie fra NNV sentralt. Hva
«Norsk Natur» angår, ønsker vi et
blad med langt bredere stoffinnhold. Bladet må dessuten i langt
større grad enn nå finansiere seg
selv. Vi er dessuten uenige i at
fylkes- og lokallaga skal bindes opp
til landsomfattende regler for årsmøte og styrerepresentasjon.
Fredrikstad, 15/ 12-1983

Vedtekter for
Østfoldøvdelingen øv NOF
pr.

OJ:.OJ:.%984

§ 1 - Navn
Foreningens navn er Østfoldavdelingen av Norsk ornitologisk forening
(forkortet: ØOF) .

§ 2- Formål
Foreningens primære oppgaver:
1. Arbeide for vern øm naturmiljøet
i alminnelighet og for freding av
verdifulle fuglelokaliteter i særdeleshet.
2. Fungere som bindeledd og talerør for natur- og fugleinteresserte
i fylket.
3. Søke ved møter. kursvirksomhet,
ekskursjoner m.m. øke interessen for og kunnskaper om vår
fuglefauna .

a

§ 3 - Styre
Det velges 4 medlemmer i styret.
Formann , sekretær, kasserer samt
1. styremedlem. Disse velges av årsmøtet. l tillegg velger hvert av de 4
lokallag 1 styremedlem hver. Arsmøtet velger også 3 varamenn, redaktør og revisor. Ved oppløsing av
lokallag trer en av vararepresentantene valgt av årsmøtet inn i
styret. Ved opprettelse av nytt
lokallag må representant herfra
først godkjennes av årsmøtet.
Styrevedtak treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbelt stemme. Styret kan
oppnevne nødvendige komiteer og
tillits menn .

48

§ 4- Valg
Både formann, styremedlemmer
med varamenn og revisor kan gjenvelges. l det sittende styret trer årlig
minst ett styremedlem ut, slik opprettholdes en viss nødvendig kontinuitet.
Valg komiteens forslag til valg sendes medlemmene sammen med
årsmøtei nnkallelsen.
§ 5 - Medlemsskap
Medlem kan enhver bli som er enig
i foreningens formål og som årlig
betaler kontingent.
§ 6 - Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøte.
Foreningen yter minst 25% av kontigenten tilbake til lokallagene. Utover dette foretas behovsprøving .
§ 7 - Arsmøte
Styret innkaller t il årsmøte med
minst 3 ukers varsel. Faste poster
på årsmøtet er årsberetning, revidert årsregnskap, valg, fastsettelse
av kontingent m.m.
Vedtakene treffes med simpelt flertall, og fraværende medlemmer kan
avgi skriftlig stemme.

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret
i hende i god tid før møtedagen.
Kopi av årsberetning og regnskap
sendes hovedforeningens styre.

§ 8 - Lovendringer
Endringer i lovene kan vedtas av
årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag
til endringer bekjentgjøres for medlemmene i årsmøteinnkallelsen.
§ 9 - Oppløsning
Ved eventuell oppløsning tilfaller
foreningens eiendeler NOF.

1111111111111111

Opprop om
Kurefjorden
Jeg er interessert i å ajourføre det
ornitologiske materialet fra Kurefjorden i perioden 1979 t.o.m. 1983.
Data fra dette tidsrom kan sendes:
Øivind Lågbu
Peter Waagesgt. 2
1600 Fredrikstad

Opprop om

Øra
Øra er midlertidig vernet for
20 år. For å opprettholde
verningen utover dette, blir
området kartlagt. Send derfor dine observasjoner til
Feltutvalget i ØO F,
Postboks 1145,
1601 Fredrikstad.
Strandsnipe (Foto: Pål Bugge)
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Opprop

0111

slettsnog

l tilgjengelige skriftlige kilder finnes
svært få opplysninger om slettsnogens status og biotopvalg i Østfold. Selv om det synes å være alminnelig antatt at arten er sjelden i
fylket er det sannsynlig at slettsnogen er vanligere enn hva litteraturen antyder.
Alle som har opplysninger om forekomst av slettsnog anmodes om å
sende disse til undertegnede. Både
eldre og nye data er av interesse. De
opplysninger som ønskes er tidsangivelse for observasjonen(e) (år,
dato, eventuelt måned), presis
stedsangivelse (UTM , avmerking
på kart eventuelt en geografisk beskrivelse av funnstedet) . l tillegg
ønskes også en beskrivelse av leve-

stedet dvs. terrengets beskaffenhet
(hellning, blokkmark, hagemark,
sandig jord, dominerende treslag,
forekomst av buskvegetasjon m.m.) .
Opplysningene vil inngå i Miljøvernavdelingens arbeid med å fremskaffe bestandsoversikter over en
del sjeldne og/eller sårbare arter i
fylket. Planen er også å skrive en
artikkel om slettsnogens forekomst
og biotopvalg i Østfola.
Vær særlig oppmerksom på slettsnog sesongen 1984!
Opplysningene bes sendt:
Ottar Krohn
Fylkesmannen i Østfold
Miljøvernavdelingen
Postboks 325
1500 Moss

TREKNING

Opprop om
høull ugle

Fredrikstad lokølløg øv
NOF's lotteri 1983
Bokpremier til:
Harald Ryen, Greåker
June Stenbeck, Fredrikstad Ø
Camilla Johansen, Gressvik
Cato Thøgersen, Fredrikstad
Lokallaget takker loddkjøperne for
støtten.

Vøskestøsjon for
oljeskadet sjøfugl!
Østfold har fått sin første vaskestasjon for oljeskadet sjøfugl, på
Kråkerøy ved Fredrikstad.
Kommer du over oljeskadde fugler
kan du ringe Simonetta Saenger,
032/40 621 .

Haukugleinvasjon i Sør-Norge høsten 83. Vil denne fortsette utover
vinteren?
Send inn dine observasjoner av
arten, både fra høsten 83 og vinteren .
83/84. Resultatene blir presentert i
artikkelform i nr. 2/84. NB! Husk
dato, årstall og kommune. (Husker
du ikke datoen så oppgi ca. dato.)
Observasjoner sendes:
Atle Haga
1810 Slitu.
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BOKOMTALE

Kongsfuglen
Det er noe trolsk og mystisk over
knoppsvanen der den elegant glir
over vannflaten i sin snøhvite fjærdrakt. En kongelig fugl blir den ofte
kalt, og det med rette, for gjennom
historien har den i sagn og gamle
fortellinger gjerne vært knyttet til
konger og geistlige personer. Johan
Christian Frøstrup har i en årrekke
konsentrert seg om studiet av
knoppsvanen , iakttatt og fotografert den på en mengde steder. Nå
utgis resultatet av hans arbeid i
bokform fra Universitetsforlaget.
Boken, som har fått tittelen «Kongsfuglen . Knoppsvanens liv og historie,,, er interessant, lettlest og
gjen nom illustrert med forfatterens
fotografier.
Knoppsvanen er en av våre mest
særpregede og vakre fugler. Det er
først i de siste ti-tolv årene den for
alvor har etablert seg innenfor våre
landegrenser, og den har hatt en
utrolig rask fremgang. Den ruger
nå i 11 fylker, er sett så langt nord
som i Finnmark, og bestanden er
totalt 150-200 hekkende par. l boken
tar Frøstrup for seg knoppsvanens
historie, utbredelse og bestandstørrelse, utseende og draktskifte,

familieliv, livsforhold og økologisk
miljø. l et eget kapittel omtaler han
knoppsvanens nærmeste naboer,
og videre behandles fjærfjelling og
ringmerking, og hvilke farer som
truer knoppsvanen . l kapitlet om
svanen i kunst, diktning og overtro
trekker forfatteren fram mye interessant kulturhistorisk stoff om denne
egenartede fuglen. Boken avsluttes
med en oversikt over verdens ulike
svanearter, om deres særpreg, hvor
de finnes, og hvordan de lever.
Johan Christian Frøstrup har nedlagt et enormt arbeid for å skrive
denne boken om knoppsvanene,
og fremstillingen er preget av kjærlighet til stoffet- og mest av alt til
knoppsvanen. Han har også klart å
avlure knoppsvanene en del familiehemmeligheter; som hittil har vært
ukjent for de fleste. Boken inneholder en mengde bilder i farger og
svart/hvitt og er blitt en utpreget
gavebok. Den har forord ved Sverre
M. Fjeldstad.
«KONGSFUGLEN.
Knoppsvanens liv og historie.''
Johan Christian Frøstrup.
Universitetsforlaget.
96 s. Innb. kr. 170,00.
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Østfoldnøturen i dine hender
ved Torbjørn Brynildsen
En gang i blant skal man bare gjøre
det umulige! Som f .eks. å formidle
uforfalsket naturopplevelse gjennom en BOK. -Fra 145 sider med
tekst og bilder lyser gleden over
naturens detaljer og mangfold fulltonende imot en, og underet er
skjedd.
Jeg snakker naturligvis om «Vandringer i Østfoldnaturen" som så
opplagt er høstens mest interessante bok her i fylket.
Et tyvetall unge og eldre MENN- en
djevelsk hån mot ombudskvinnenhar tatt oss med på krysstokt gjennom Østfolds rike natur. At ordet
«vandringer" brukes i tittelen, må
ikke forlede noen til å tro at det
dreier seg om en guide til fotturer a
la NAFs Veibok. Nei, forfatterne tar
oss i stedet med på en reise gjennom
naturopplevelser de selv har hatt, i
nærkontakt med Østfoldnaturen.
Og i den sammenhengen er de fleste
av dem enere, med frynsete garderobe og lerete støvler,- forskere og
oppdagelsesreisende i vårt opprinnelige naturmiljø. Og for noen funn
disse moderne Askeladdene har
gjort! Et bildemateriale som jeg ikke
har sett maken til, og spennende
beskrivelser av natur- og landskapsdetaljer jeg knapt har visst om!
Det kunne være fristende selv å gå i
detalj om innholdet av denne boka,
men det ville føre for langt. Det må
være nok å si at både geografi, historie, naturtyper, dyreliv og vekstliv og kulturlandskapet er med. Hele
spekteret: fra Monaryggens kvadrillioner sandkorn til myrflangren,
orkideen som har sitt eneste og

kanskje siste voksested i en liten
sump ute på Kirkøy.
Vernetanken går som en rød tråd
gjennom naturbeskrivelsene og
bildedekningen i «Vandringer i Østfold naturen". Det er vel slik at vi
først må bli klar over hvilke rikdommer vi har å ta vare på, før verneinteressen vekkes.
Det er derfor viktig at denne boka
nå er kommet, men det er like viktig
å få folk til å kjøpe den, lese den,
nyte den , og ta lærdom og inspirasjon av den.
Forfatterne har gjort en kjempejobb
for oss alle, helt gratis! Vi kan nå få
del i herligheten, og det koster
mindre enn to flasker whisky.
«VANDRINGER
l ØSTFOLDNATUREN"
145 sider.
Universitetsforlaget.

(Foto : Arne Thelin)
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p.f.".,_fs DY~d ~~,d~~RE!
Er norske dyr i fare? l så fall hvilke?
På hvilke måter trues dyreartene?
Kan truede dyrearter vente et virkelig vern her i landet?
Hva skal vi med alle dyreartene?
Disse og mange andre spørsmål om
truede dyrearter blir besvart med
adskillig innsikt i Ragnar Frislids
nye bok «Norske dyr i fare».
Ragnar Frislid makter som få andre
å kombinere følgende oppgaver på
en overbevisende måte:
- konsentrasjon om et viktig tema
-innsamling av vesentlig kunn~
skap og
- presentasjon av stoffet slik at det
vekker interesse.
Der.med drives leseren av et frodig
sprak fra det ene faglig funderte
poeng til det neste inntil hovedsaken
står tindrende klart: norske dyr er i
fare.
"· . . med stort og smått har vi tusener
på tusener av dyrearter i Norge. Og
de aller fleste av dem kan vi vel leve
med? Ja, vi kan leve med dem. Men
det store spørsmål er om de kan leve
med oss. For det er ikke direkte forfølgelse fra menneskenes side som
truer dyrelivet som helhet i dag. Den
store faren er menneskenes stadig
økende virksomhet nær sagt over
hele kloden .. ·" (s. 9).
Forfølgelse med våpen i hånd er
altså ikke lenger den eneste måten
å utrydde dyrearter på. Vår tids effektive måte er å endre forholdene i
naturområdene. For alle arter fins
det en grense for tilpassningsdyktigheten. Når denne grensen
overskrides må arten gå til grunne.
Dermed forsvinner også ledd i det
systemet som opprettholder na-

turens funksjoner og deler av en
arvemasse vi i dag ikke kjenner betydningen av.
Frislid viser i sin bok at faren for fle re
arters undergang er reell, også i
vårt land. l tur og orden gjennomgår han de mest utsatte arters livsvilkår i dag . Deretter drøftes de ulike
truslene mot dyrelivet. Det blir klarlagt hvorledes menneskene angriper
og endrer naturmiljøet ved bl.a. å
-spre gift,
- ensrette naturen (monokultur),
- forstyrre (økende fritidsbruk av
naturen,
- drive jakt på sårbare arter.
Et spesielt kritisk søkelys retter
Frislid mot den moderne skogsdriften.
«Norske dyr i fare» er en bok som
tvinger oss til å se lenger enn til
nære økonomiske gevinster. Den
å~ne: for blikk inn i fremtiden . Og
m1dt 1denne siktelinjen fra i dag til i
morgen plasserer Frislid et alvorlig
stort og iøyenfallende fareskilt. Det
forteller oss at om vi nå ikke viser
hensyn, ligger veien åpen til en fattigere fremtid.
«NORSKE DYR l FARE»
Ragnar Frislid. ·
86 sider.
Cappelen i samarbeid med Naturvernforbundet.
Medlemmer av Naturvernforbundet
får kjøpt boken for kr. 85.- ved henvendelse til Norges Naturvernforbund, Postboks 8268, Hammersborg, Oslo 1.
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Sjøfugl og oljesøl
ved Morten Viker

Oljesøl er intet nytt fenomen, så
tidlig som i 1754 er det nevnt at skip
hadde sølt olje (organisk olje) i Det
Kaspiske hav. Og det første skipsforlis med utslipp av olje og derpå
følgende sjøfugldød ble rapportert
fra The Isles of Scilly i 1907. Etter
dette har det stadig blitt rapportert
om oljeutslipp som har truet eller
drept store mengder sjøfugl. Enten
ved hekkeplassene eller i overvintringsområdene. En bør vel
nesten ikke nevne den store katastrofen her i Oslofjorden i nyttårshelgen 1980/81. Etter at det greske
tankskipet «Stylis» hadde pumpet
ut store mengder olje var det ikke få
sjøfugler som fikk «den siste olje».
Over 100 000 individer har blitt nevnt
fra sakkyndig hold .
Alv Ottar Folkestad ble engasjert
av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1. april til 31.
september 1980. Han fikk som oppgave å lage en rapport hvor han
vurderte hvorvidt det var mulig å
skremme eller på annen måte holde
fugl borte fra oljeforurenset farvann, og hvorvidt det er mulig å
rense og restituere oljetilsølte fugler.
Rapporten ble utarbeidet for «Program for oljevernberedskap (PFO)».
Miljøverndepartementets forsknings
og utviklingsprogram for bekjempelse av oljeforurensninger i samarbeid med «Program for kartlegging
og vern av norske sjøfuglarter»
under Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Interessen for denne
rapporten ble meget stor og den ble
distribuert i ett stort antall og i stadig nye opplag. Det ble derfor be-

stemt å komplettere rapporten med
nyere viten, oppdatere den og gi
den ut i bokform.
Boka er hensiktsmessig oppdelt i
kapitler og i to deler. Den første
delen tar for seg oljens egenskaper
og hvordan sjøfugl reagerer på olje.
l hvilke situasjoner det er særlig
fare for oljeskade på fugl, og oljens
virkning på fugl både når det gjelder
fjærdrakt og indre skader. Den
første delen behandler også hvilke
følger oljekatastrofene har hatt for
sjøfugl bestandene.
Annen del behandler tiltak for å
hindre eller redusere skader når ett
utslipp har skjedd. Bl.a. fjerning av
olje fra havflaten, metod.e r for å
holde fugl borte fra oljesøl (skremming) . Dessuten et kapittel om vask
og rehabilitering av oljeskadet sjøfugl. Til slutt ett avsnitt om hvordan
problemet vurderes i andre land .
Forfatteren konkluderer i en oppsummering med at «Det i utgangspunktet tør være klart at det bare er
ved forebyggende tiltak det kan
ventes resultat av avgjørende bestandsbevarende betydning for sjøfugl. Dette må tillegges avgjørende
vekt». Samtidig peker han på at det
er behov for ytterligere forskning
på området.
Boka er uunnværlig for alle som vil
følge med i Olje/Sjøfugldebatten.
Den er skrevet på en grei og enkel
måte uten for mange vanskelige
ord og vendinger. Den er dessuten
gjennomillustrert med gode farger
og svart/hvitt bilder. Forfatteren
har også tatt med en liste over kildemateriale og her finner en nærmere
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200 referanser. Bakgrunnsmaterialet
for boka burde med andre ord være
fyldig nok.
Prisen kan nok diskuteres, uten alle
fargeillustrasjonene ville boka blitt
billigere. Noe som sikkert ville ha
bidratt til større spredning av dette

gode innlegget i den viktige Olje/
Sjøfugl-debatten.
«SJØFUGL OG OLJESØL»
av Alv Ottar Folkestad
Tapir forlag 1983
l S 8 N 82-519-0562-1
Pris: kr. 70,- +kr. 14,50 (porto)
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Orden i
økonomien

Informasjonshefte får du
hos oss

SPAREBANKEN
BORGE • FREDRIKSTAD • HVALER • KRÅKERØY • ONSØY • RÅDE

Distriktets sparebank -din lokalbank

MASSEKORSBÅND
BLADETS RETURADRESSER:

Østfold Naturvern
Postboks 1151
1601 Fredrikstad

Østfold Ornitologiske Forening
Postboks 1145
1601 Fredrikstad

NATUR l ØSTFOLD
v!J ørgen Johansen
1730 Ise
v/Erik Sandersen
Haugstenvn. 11
1600 Fredrikstad

Storgt. 12 · 1600 Fredrikstad · Tlf. 032111 921 · 13 318

ET NYTT BILDEVERK l 9 BIND:

"NORGE VART LAND "

Sverre 'Johnsen
Bok- & j)apirhandel

ø ferriklor

Fredrikstad

ET FIRMA l MILJØVERNETS TJENESTE

A l S Ferriklor produserer fell ingskjemikaliet Ferrik lor 12 som anvendes på kom·

munale· og industrielle rensean legg. Produksjonen er basert på gjenvinning av av·
fallsproduktene jernsulfat og beisevæske .
A

l S Ferriklor leverer også: Fellingskjemikaliet AVR.
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Postboks 11n. 1601 Fredrikstad
Tlf. 032/22395 - 21860

